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GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP) 

Nama Mata Kuliah : Filsafat Ilmu 

Kode Mata Kuliah :  501D6302 

Semester Penyajian :   I (Ganjil)  

 

Kompetensi Sasaran :  

 

 Kompetensi Utama :  Mahasiswa memahami hakikat dirinya selaku pemikir dan 

ilmuwan professional 

 Kompetensi Pendukung :  Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan  

sebagai profesional 

 

 Kompetensi Lainnya :  - 

 

Sasaran Belajar : Setelah mengikuti perkuliahan ini, Mahasiswa mampu  

memahami Hakikat dan Fungsi Perguruan Tinggi, Tujuan 

Filsafat Ilmu di Perguruan Tinggi dan  Pikiran 

membangun kekuatan logika dalam keilmuan 

 

Perte-

muan 

ke 

Sasaran Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran/ 

Topik Kajian 

Strategi 

/Metode 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

1 Mematuhi kontrak 

perkuliahan 

 

Mengingat & 

menjelaskan ruang 

lingkup pengertian, 

tujuan pembelajaran 

a.Kontrak 

Perkuliahan 

b. Pendahuluan 

 Ruang Lingkup 

pengertian, tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

Brainstorming  

 

 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Kelancaran proses 

perkuliahan 

 

Ketepatan mengingat 

&  menjelaskan 

ruang lingkup 

pengertian, tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

 

5 % 

2 menjelaskan & 

mendiskusikan 

mahasiswa sebagai 

pemikir dan ilmuwan  

 

Komunitas yang 

Ingin Mencetak 

Jati diri dengan 

Mengerjakan 

Pikiran 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan 

membangun 

kesadaran diri 

sebagai pemikir  dan 

ilmuan  

 

 

5 % 

3 menjelaskan & 

mendiskusikan 

mahasiswa sebagai 

pemikir dan ilmuwan 

Pikiran 

Mengobati "Rasa 

Ingin Tahu". 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan dan 

mendiskusikan  

hakikat dirinya selaku 

pemikir dan ilmuwan 

professional. 

 

 

 

5 % 
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4 menjelaskan & 

mendiskusikan 

mahasiswa sebagai 

pemikir dan ilmuwan  

Pikiran Sebagai 

Tenaga Keilmuan 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan dan 

mendiskusikan  

hakikat dirinya selaku 

pemikir dan ilmuwan 

professional. 

 

 

5 % 

5 menjelaskan & 

mendiskusikan 

mahasiswa sebagai 

pemikir dan ilmuwan 

Pemikir dan 

Ilmuwan 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan dan 

mendiskusikan  

hakikat dirinya selaku 

pemikir dan ilmuwan 

professiona 

 

5 % 

6 menjelaskan & 

mendiskusikan 

mahasiswa sebagai 

pemikir dan ilmuwan 

Pemikir dan 

Ilmuwan 

Collaborative 

Learning (CbL) 
Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

•Hakikat dan Fungsi 

Perguruan Tinggi. 

•Tujuan Filsafat Ilmu 

di Perguruan Tinggi. 

•Pikiran membangun 

kekuatan logika 

dalam keilmuan. 

 

5 % 

7 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan Hakikat 

Filsafat dalam Tugas 

keilmuan.  

Hakikat Filsafat 

dalam 

Pengembangan 

Ilmu 

Collaborative 

Learning (CbL) 
Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan  Arti 

filsafat Secara 

Filosofis 

•Pandangan Para 

Filsuf Tentang Arti 

dan Hakikat Filsafat 

• Perbedaan Pendapat 

di kalangan Filsuf 

Tentang Arti Filsafat 

•berbagai latar 

pemikiran tentang 

Arti Filsafat dalam 

pengembangan, 

pikiran, pengetahuan, 

dan Ilmu. 

 

5 % 

8 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan Hakikat 

Filsafat dalam Tugas 

keilmuan.  

Hakikat Filsafat 

dalam 

Pengembangan 

Ilmu 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan  Arti 

filsafat Secara 

Filosofis 

•Pandangan Para 

Filsuf Tentang Arti 

dan Hakikat Filsafat 

• Perbedaan Pendapat 

di kalangan Filsuf 

Tentang Arti Filsafat 

•berbagai latar 

pemikiran tentang 

Arti Filsafat dalam 

pengembangan, 

pikiran, pengetahuan, 

 

5 % 
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dan Ilmu. 

9 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

Kedudukan Filsafat 

dalam Pengembangan 

Pikiran, Pengetahuan, 

dan Ilmu. 

Filsafat sbagai  

“IBU ILMU” 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

•makna mempelajari 

filsafat dalam sebuah 

tugas pemikiran dan 

keilmuan;  

•menunjukkan 

kedudukan filsafat 

dalam pengembangan 

pikiran, pengetahuan, 

ilmu.  

 

5% 

10 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

Kedudukan Filsafat 

dalam Pengembangan 

Pikiran, Pengetahuan, 

dan Ilmu. 

Filsafat sbagai  

“IBU ILMU” 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

•makna mempelajari 

filsafat dalam sebuah 

tugas pemikiran dan 

keilmuan;  

•menunjukkan 

kedudukan filsafat 

dalam pengembangan 

pikiran, pengetahuan, 

ilmu.  

 

5% 

11 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan obyek 

dan landasan Filsafat 

Bagi Keilmuan 

Pendasaran 

Filsafat bagi 

tugas keilmuan 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan  

• pengertian obyek 

material filsafat bagi 

keilmuan;  

• pengertian obyek 

formal filsafat dalam 

mengerjakan ilmu;  

•menunjukkan 

perbedaan obyek 

material dan obyek 

formal keilmuan;  

•pengertian landasan-

landasan filosofis 

keilmuan;  

•membedakan 

kedudukan masing-

masing landasan 

filosofis keilmuan 

dalam tugas 

keilmuan.  

 

5 % 

12 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan obyek 

dan landasan Filsafat 

Bagi Keilmuan 

Pendasaran 

Filsafat bagi 

tugas keilmuan 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan  

• pengertian obyek 

material filsafat bagi 

keilmuan;  

• pengertian obyek 

formal filsafat dalam 

 

5 % 
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mengerjakan ilmu;  

•menunjukkan 

perbedaan obyek 

material dan obyek 

formal keilmuan;  

•pengertian landasan-

landasan filosofis 

keilmuan;  

•membedakan 

kedudukan masing-

masing landasan 

filosofis keilmuan 

dalam tugas 

keilmuan.  

13 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan obyek 

dan landasan Filsafat 

Bagi Keilmuan  

Pendasaran 

Filsafat bagi 

tugas keilmuan  

 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan memahami 

dan mendiskusikan 

•fungsi berpikir 

rasional dalam 

pengembangan ilmu;  

•fungsi berpikir 

holistik dalam 

pengembangan ilmu; 

•menggambarkan 

contoh berpikir 

integratif dalam 

keilmuan; 

•membedakan ciri 

berpikir universal dan 

kontekstual dalam 

pengembangan ilmu. 

 

 

5 % 

14 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan obyek 

dan landasan Filsafat 

Bagi Keilmuan  

Pendasaran 

Filsafat bagi 

tugas keilmuan  

 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan memahami 

dan mendiskusikan 

•fungsi berpikir 

rasional dalam 

pengembangan ilmu;  

•fungsi berpikir 

holistik dalam 

pengembangan ilmu; 

•menggambarkan 

contoh berpikir 

integratif dalam 

keilmuan; 

•membedakan ciri 

berpikir universal dan 

kontekstual dalam 

pengembangan ilmu. 

 

 

5 % 

15 UJIAN AKHIR  

15 % 

 

 



47 
 

Nama dan Kode dosen Pengampuh Mata Kuliah 

1.Prof.Dr.Ir.Dadang Ahmad 

2.Prof.Dr.Ir.AM.Imran 
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---------------; Memandang Pikiran dan Ilmu serta Cara mengerjakannya (belum diterbitkan). 

 

 

 

 

 

 




