
STKIP PGRI PACITAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

Mata kuliah/SKS : Filsafat Ilmu 

Bobot   : 2 Sks 

Tingkat/Semester : II/4 

Standar kompetensi : Mahasiswa dapat menerapkan filsafat ilmu sebagai landasan berfikir 

Dosen Pengampu : Afid Burhanuddin, M.Pd. 

 

No 
Kompetensi 

dasar 
Indikator 

Jenjang Kemampuan 
Jumlah Soal Nilai 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

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. Memahami Sejarah dan perkembangan 

filsafat ilmu 

e. Mengetahui Fungsi dan arah filsafat 

ilmu 

 

v 

 

 

 

v 

v 

 

v 

v 

 

 

    

5 

a. Apakah pengertian filsafat ilmu? 

b. Apakah objek kajian filsafat ilmu 

c. Apakah tujuan belajar filsafat ilmu 

d. Apakah sejarah dan perkembangan 

filsafat ilmu 

e. Apakah fungsi dan arah filsafat ilmu 

 

2.  Memahami 

sejarah 

perkembang

an ilmu 

a. Memahami perkembangan ilmu pada 

masa Yunani Kuno 

b. Memahami perkembangan ilmu pada 

masa abad pertengahan 

c. Memahami perkembangan ilmu pada 

masa modern 

d. Memahami perkembangan ilmu pada 

masa pasca modern 

 v 

 

v 

 

v 

 

v 

 

    

4 

a. Jelaskan perkembangan ilmu pada 

masa Yunani Kuno! 

b. Jelaskan perkembangan ilmu pada 

masa abad pertengahan! 

c. Jelaskan perkembangan ilmu pada 

masa modern! 

d. Jelaskan perkembangan ilmu pada 

masa pasca modern! 

 

3.  Memahami 

dasar-dasar 

ilmu 

a. Memahami ontologi keilmuan 

b. Memahami Epistemologi keilmuan 

c. Memahami Aksiologi keilmuan 

 v 

v 

v 

    

3 

a. Bagaimana ontologi keilmuan? 

b. Bagaimana epistemologi keilmuan 

c. Bagaimana memahami aksiologi 

keilmuan 

 

4.  Memahami a. Memahami bahasa sebagai sarana  v     3 a. Jelaskan bahasa sebagai sarana  



No 
Kompetensi 

dasar 
Indikator 

Jenjang Kemampuan 
Jumlah Soal Nilai 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

sarana 

berfikir 

ilmiah 

berfikir ilmiah 

b. Memahami matematika sebagai sarana 

berfikir ilmiah 

c. Memahami statistika sebagai sarana 

berfikir ilmiah  

 

v 

 

v 

berfikir ilmiah! 

b. Jelaskan matematika sebagai sarana 

berfikir ilmiah! 

c. Jelaskan statistika sebagai sarana 

berfikir ilmiah! 

5.  Memahami 

pengetahuan 

dan ukuran 

kebenaran 

a. Mengetahui definisi dan jenis 

pengetahuan 

b. Memahami hakikat dan sumber 

pengetahuan 

c. Mengklasifikasikan kriteria kebenaran 

d. Mengklasifikasikan hierarki ilmu 

v  

 

v 

 

 

 

 

 

 

v 

v 

   

4 

a. Jelaskan definisi dan jenis 

pengetahuan! 

b. Jelaskan hakikat dan sumber 

pengetahuan! 

c. Jelaskan klasifikasikan kriteria 

kebenaran! 

d. Jelaskan klasifikasikan hierarki ilmu! 

 

6.  Memahami 

pengetahuan 

filsafat 

a. Memahami Ontologi pengetahuan 

filsafat  

b. Memahami epistemologi pengetahuan 

filsafat 

c. Memahami aksiologi pengetahuan 

filsafat 

 v 

 

v 

 

v 

 

    

3 

a. Jelaskan ontologi pengetahuan 

filsafat!  

b. Jelaskan epistemologi pengetahuan 

filsafat! 

c. Jelaskan aksiologi pengetahuan 

filsafat! 

 

7.  Memahami 

pengetahuan 

sains 

a. Memahami Ontologi pengetahuan sains  

b. Memahami epistemologi pengetahuan 

sains 

c. Memahami aksiologi pengetahuan 

sains 

 v 

v 

 

v 

 

    

3 

a. Jelaskan ontologi pengetahuan sains!  

b. Jelaskan epistemologi pengetahuan 

sains! 

c. Jelaskan aksiologi pengetahuan sains! 

 

8.  Memahami 

pengetahuan 

mistik 

a. Memahami Ontologi pengetahuan 

mistik  

b. Memahami epistemologi pengetahuan 

mistik 

c. Memahami aksiologi pengetahuan 

mistik 

 v 

 

v 

 

v 

 

    

3 

a. Jelaskan ontologi pengetahuan mistik!  

b. Jelaskan epistemologi pengetahuan 

mistik! 

c. Jelaskan aksiologi pengetahuan mistik! 

 

9.  Memahami 

ilmu sebagai 

aktivitas 

a. Memahami manusia dan masalahnya 

dalam kehidupan 

b. Mengetahui metode ilmiah dalam 

 v 

 

v 

    

2 

a. Jelaskan manusia dan masalahnya 

dalam kehidupan! 

b. Jelaskan metode ilmiah dalam 

 



No 
Kompetensi 

dasar 
Indikator 

Jenjang Kemampuan 
Jumlah Soal Nilai 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

penelitian 

dan metode 

ilmiah 

penelitian  penelitian!  

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 

v 

 

 

 

v 

 

v 

 

    

3 

a. Jelaskan problem etika ilmu 

pengetahuan! 

b. Jelaskan ilmu bebas nilai atau tidak 

bebas nilai! 

c. Jelaskan sikap ilmiah yang harus 

dimiliki ilmuwan! 

 

JUMLAH 4 27 2 0 0 0 33   

 

 

 

Dosen Pengampu, 

 

 

 

 

Afid Burhanuddin, M.Pd. 

NIDN: 0704098301 


