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SCPL Mahasiswa dapat menjelaskan peranan Sains untuk kesejahteraan 
masyarakat dan memahami sikap-sikap saintis yang perlu diikuti serta 
keterbatasan Sains. 
 

CPMK 1. Mahasiswa dapat memahami persamaan dan perbedaan antara 
pengetahuan, ilmu pengetahuan dan filsafat. 

2. Mahasiswa dapat memahami proses perkembangan penalaran 

manusia mulai dari awal peradapan sampai pada kemampuannya untuk 
menalar secara ilmiah yang akan menghasilkan Sains. 

3. Mahasiswa dapat memahami mahasiswa dapat memahami 
perkembangan Sains dan teknologinya dan peranan Sains bagi 
kehidupan masyarakat. 

4. Mahasiswa dapat memahami fungsi Sains bagi kehidupan masyarakat. 

5. Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa teori dalam Sains. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan nilai-nilai Sains, keterbatasan Sains, 

peranan Sains bagi kehidupan manusian di masa yang akan datang. 

 
Sub-CPMK 1.1. Mahasiswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan antara 

pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. 
2.1. Mahasiswa dapat menjelaskan pola berfikir manusia mulai dari jaman 

batu purba sampai jaman timbulnya Sains. 
3.1. Mahasiswa dapat menjelaskan contoh hasil perkembangan Sains dan 

teknologi serta peranan Sains dalam perkembngan kehidupan 
masyarakat. 

4.1. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi Sains bagi kehidupan masyrakat. 



5.1. Mahasiswa dapat menjelaskan 3 contoh teori dalam Sains. 
6.1. Mahasiswa dapat menjelaskan nilai-nilai Sains,  
6.2. Mahasiswa dapat menjelaskan keterbatasan Sains  
6.3. Mahasiswa dapat menjelaskan peranan Sains bagi kehidupan 

manusia di masa yang akan datang. 
 
 

 
 

RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 
 

Perte-
muan 

Kode 
CPMK 

Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 
Belajar 
(kode) 

Penilaian 
Offline Online 

 Sinkron Asinkron 

1 - - Pendahuluan      
2 (1) 1.1 Sains dan Filsafat sebagai 

Produk Olah Pikir Manusia 

a. Pengetahuan 
b. Sumber-sumber 

pengetahuan 

c. Mitos 
d. Sains 

e. Kebenaran Sains 
f. Bidang Telaah Sains 

 

Memahami materi  - (1)(3)(4)(5) (6) - 

3 (1)(2) 2.1 Filsafat  

a. Pengertian Filsafat 
b. Metode untuk 

Memperoleh 
Kebenaran Filsafat 

c. Asal-usul filsafat 

d. Perbandingan 
antara Sains dan 
Filsafat 

Mampu 

memberikan 
pendapat dalam 

diskusi kelompok 

Mampu  mencari 

bahan untuk 
menyususn 
makalah melalui 
berbagai sumber 
pustaka 

- (1)(3)(4)(5) (6) Nilai makalah 

dan presentasi 



e. Cabang-cabang 
Filsafat 

f. Bidang Telaah 
Filsafat 

g. Filsafat Sains 
4 (2) 2.1 Ontologi Sains 

a. Proses 
Terbentuknya Sains 

b. Metode untuk 
Memperoleh 
Kebenaran Sains 

c. Aplikasi Metode 
Ilmiah 

d. Karakteristik Sains 

Memahami materi  - (1)(3)(4)(5) (6)  
  

5 (2)  Epistemologi Sains 
a. Pola Berpikir 

manusia pada 
Jaman Pra sejarah  

b. Jaman timbulnya 

pola berfikir 
koheren 

c. Jaman timbulnya 

pola berfikir 
rasional 

d. Jaman timbulnya 
pola berpikir 
induktif 

Mampu 
memberikan 

pendapat dalam 
diskusi kelompok  

 

Mampu  mencari 
bahan untuk 
menyususn 
makalah melalui 
berbagai sumber 

pustaka 

- ((1)(3)(4)(5) 
(6) 

Nilai makalah 
dan presentasi 

6 (2) 2.1 a. Timbulnya pola 
berfikir kuantitatif 

b. Kelahiran sains 

modern 
 

 

Memahami materi 
 - (1)(3)(4)(5) (6)  



7 (3) 3.1 Peranan sains dalam 
perkembangan masyarakat 

a. Peranan sains 
terhadap 
Perubahan pola 

Pikir Masyarakat 
b. Peranan sains 

terhadap 

perkembangan 
ekonomi dan sosial 

c. Dampak sains dan 
teknologinya 
terhadap sistem 

ekonomi dan sosial 
sampai abad ke-20 

 

Mampu 
memberikan 

pendapat dalam 
diskusi kelompok  

Mampu  mencari 
bahan untuk 
menyusun makalah 
melalui berbagai 
sumber pustaka 

 (1)(3)(4)(5) (6) Nilai makalah 
dan presentasi 

8 - - UTS   -   

9 (3) 3.1 Peranan Sains dan 
Teknologinya dalam abad 
ke-20 

a. Bidang Kimia 
b. Bidang Kelistrikan 
c. Bidang Biologi 

d. Karakteristik sains 
 

Memahami materi  - (1)(3)(4)(5) (6)  

10 (3) 3.1 Axiologi Sains 

a. Fungsi sains 
sebagai lembaga 

b. Fungsi sains 

sebagai metode 
c. Fungsi sains 

sebagai 

pembangun pola 

Mampu 

memberikan 
pendapat dalam 
diskusi kelompok  

Mampu  mencari 
bahan untuk 

menyusun makalah 
melalui berbagai 
sumber pustaka 

- (1)(3)(4)(5) (6) Nilai makalah 
dan presentasi  



pikir 
d. Fungsi sains untuk 

kesejahteraan 
manusia 

e. Sains sebagai salah 

satu faktor utama 
yang 
mempengaruhi 

kepercayaan 
11 (4) 4.1 Fungsi Sains 

a. Sebagai sarana 

untuk menjelaskan 
b. Sebagai sarana 

untuk meramalkan 
c. Sebagai sarana 

untuk mengontrol 

gejala alam guna 
kesejahteraan 
manusia 

d. Sebagai sarana 
untuk pelestarian 

alam 
e. Sebagai sarana 

untuk rekayasa 

Memahami materi  
 

 - (1)(3)(4)(5) (6)  

12 (5) 5.1 Anatomi Sains 
a. Hukum 
b. Teori 

c. Postulat 
d. Prinsip atau Azas 

 

Mampu 
memberikan 
pendapat dalam 

diskusi kelompok 
 

Mampu  mencari 
bahan untuk 
menyusun makalah 
melalui berbagai 
sumber pustaka 

- (1)(3)(4)(5) (6) Nilai makalah 
dan presentasi 

13 (6) 6.1 dan 6.2 Nilai-Nilai Sains 

a. Nilai-nilai sosial 
Sains 

Memahami materi  - (1)(3)(4)(5) (6)  



b. Nilai-nilai 
psikologis/paedago

gis Sains 
c. Nilai etika 
d. Nilai estetika 

e. Nilai 
moral/humaniora 

f. Nilai ekonomi 

g. Keterbatasan sains 

 

14 (6) 6.3 Sains dan masa depan 
a. Komunikasi 

b. Komputer 
c. Teknologi energi 

d. Beberapa masalah 
dunia pada masa 
mendatang 

e. Mencari kehidupan 
alternatif untuk 
masa mendatang 

 

Mampu 
memberikan 

pendapat dalam 
diskusi kelompok 

Mampu  mencari 
bahan untuk 
menyususn 

makalah melalui 
berbagai sumber 
pustaka 

- (1)(2)(3)(4)(5) 
(6) 

Nilai makalah 
dan presentasi 

15 - - Penyerahan Makalah 

 
  -   

16 - - UAS   -   
 
Sumber Belajar: 
1. Darmodjo, Hendro, 1986. Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Penerbit karunika- Universitas Terbuka. 

2. Word, Barbara dan Rene Dubos. 1974. Hanya Satu Bumi. Jakarta: PT. Gramedia 

3. Zen, M,T. 1981. Sains, Teknologi dan Hari Depan Manusia. Jakarta: PT. Gramedia. 

4. Suriasumantri, Jujun S., 1996. Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. 



5. Suriasumantri, Jujun S. (penyunting, 2012). Ilmu Dalam Perspektif . Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu. Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia. 

6. Hamdani, 2011. Filsafat Sains. Bandung: Penerbit Pustaka Setia. 

 
 
 

PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

Aktivitas Belajar Penilaian 

Offline/ Tatap Muka Online-Sinkron Online-Asinkron 
1  Pendahuluan    

2 (1.1) Ceramah dan tanya jawab 
 

   

3 (2.1) Presentasi makalah kelompok 1, 
tanya jawab, dan diskusi 

Mampu  mencari bahan untuk 
menyususn makalah melalui 
berbagai sumber pustaka 

 Nilai makalah dan 
presentasi 

4 (2.1) Ceramah dan tanya jawab 
 

   

5  (2.1) Presentasi makalah kelompok 2, 
tanya jawab, dan diskusi 

Mampu  mencari bahan untuk 
menyususn makalah melalui 

berbagai sumber pustaka 

 Nilai makalah dan 
presentasi 

 

6  (2.1) Ceramah dan tanya jawab 
 

   

7 (3.1) Presentasi makalah kelompok 3, 
tanya jawab, dan diskusi 

Mampu  mencari bahan untuk 
menyususn makalah melalui 
berbagai sumber pustaka 

 Nilai makalah dan 
presentasi 

8  UTS    

9 (3.1) Ceramah dan tanya jawab     

10 (3.1) Presentasi makalah kelompok 4, 
tanya jawab, dan diskusi 

Mampu  mencari bahan untuk 
menyususn makalah melalui 
berbagai sumber pustaka 

 Nilai makalah dan 
presentasi 

11  (4.1) Ceramah dan tanya jawab    

12 (5.1) Presentasi makalah kelompok 5, Mampu  mencari bahan untuk  Nilai makalah dan 



tanya jawab, dan diskusi menyususn makalah melalui 
berbagai sumber pustaka 

presentasi 

13  (6.1) Ceramah dan tanya jawab    

14 (6.3) Presentasi makalah kelompok 6, 
tanya jawab, dan diskusi 

Mampu  mencari bahan untuk 
menyususn makalah melalui 
berbagai sumber pustaka 

 Nilai makalah dan 
presentasi 

15  Penyerahan makalah yang telah 
direvisi 

   

16  UAS    

 
 

 


