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MATA KULIAH KODE RUMPUN MK BOBOT/SKS SEMESTER DIREVISI 

 

Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) 

 

MKU 1602, MKU 1606 MKWU 2 II (dua) 22 Februari 2017 

Dosen Pengembang RPS Koordinator Mata Kuliah Ketua Program Studi 

Kian Amboro, M.Pd. 
Dra. Hj. Sumiyatun, M.Pd. 

Dra. Hj. Elis Setiawati, M.Pd. 

Swaditya Rizki, M.Sc. (P.Mat) 
Agil Lepiyanto, M.Pd. (P.Bio) 
Dedy H., M.Pd. (P.Fis) 

Capaian Pembelajaran (CP) 

Program Studi 

a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika; 

b. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 
d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
e. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 
f. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

Mata Kuliah 

a. Pengetahuan 

 Memahami dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya untuk 
mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya; 

 Menelaah Ayat-Ayat Al-Qur’an yang terkait dengan kajian sosial budaya, termasuk 
alternatif pemecahan permasalahannya dalam sudut pandang Islam; 

b. Ketrampilan 

 Menerapkan metode observasi dan wawancara dalam menelaah permasalahan 
sosial budaya di lingkungan sekitar; 

 Merumuskan alternatif pemecahan permasalahan sosial budaya melalui sudut 
pandang masing-masing bidang ilmu.  
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c. Sikap 

 Menerima adanya berbagai macam perbedaan dalam setiap diri manusia dan 
kehidupan kolektif manusia; 

 Menghargai setiap perbedaan yang terdapat dalam diri manusia dan kehidupan 
kolektif manusia; 

 Memecahkan permasalahan sosial-budaya yang muncul dalam kehidupan kolektif 
manusia melalui diskusi; 

 Menunjukkan kepekaan, daya tanggap, kritis, serta empati atas solusi pemecahan 
masalah sosial budaya secara arif. 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah mata kuliah yang mengkaji masalah sosial dan masalah budaya 
serta keberadaan manusia sebagai subjek bagi masalah-masalah tersebut. Baik dihadapkan pada masalah sosial 
maupun masalah budaya, diharapkan mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini dapat meningkat wawasannya, 
kepekaannya, serta berempati terhadap permasalahan tersebut maupun pemecahan masalahnya. 
ISBD akan memperluas pandangan bahwa masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya dapat didekati dari berbagai 
sudut pandang. Dengan wawasan ini mahasiswa tidak akan jatuh dalam sifat fanatisme bidang ilmu yang 
ditekuni. Karena sebuah ilmu secara mandiri tidak cukup mampu mengkaji dan menyelesaikan banyaknya 
permasalahan kemanusiaan, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh manusia. 

Bahan Kajian Mata Kuliah 

 Manusia sebagai Makhluk Budaya; 

 Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial; 

 Manusia dan Peradaban; 

 Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan; 

 Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum; 

 Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni; 

 Manusia dan Lingkungan. 

Pustaka Acuan Utama:           
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 Herimanto, Winarno. 2011. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Bumi Aksara 

 Elly M. Setiadi, dkk. 2006. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Kencana Prenada Media 

 Sutopo Mulyawidodo, dkk. 2005. Ilmu Sosial Dasar dan Budaya Dasar. Surakarta : UNS Press 

 Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia. Jurnal Antropologi Indonesia. ISSN. 1693-167X (Open 
Acces in : http://journal.ui.ac.id/) 

 Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Masyarakat : Jurnal Sosiologi. e-ISSN 2460-8165 p-ISSN 

0852-8489 (Open Acces in : http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/issue/archive) 

 Lab. Pengembangan Masyarakat (LPM-ANTROP) Jurusan Antropologi FISIP USU. Etnovisi; Jurnal Antropologi 
Sosial Budaya. ISSN: 0216-843x (Open Acces in : http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/) 

 Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP UNAND. Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial dan Budaya. 
p-ISSN: 1410-8356 e-ISSN:2355-5963 (Open Acces in : http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/)  

 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Paradigma : Jurnal Kajian Budaya. e-ISSN: 2503-0868 p-ISSN: 
2087-6017 (Open Acces in : http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/index/) 

 Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia UGM. Jurnal Manusia dan Lingkungan. e-ISSN: 2460-5727 p-ISSN: 
0854-5510 (Open Acces in : http://jpe-ces.ugm.ac.id/ojs/index.php/JML/index/) 

 Badan Tenaga Nuklir Nasional. JSTNI : Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir Indonesia. e-ISSN : 2503-1287 p-
ISSN: 1411-3481 (Open Acces in : http://jurnal.batan.go.id/index.php/jstni/index/) 

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undiksha. JST : Jurnal Sains dan Teknologi. p-ISSN : 2303-
3142 e-ISSN : 2548-8570 (Open Acces in : http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/index/) 

Pendukung:           

 Franz Magnis Suseno. 2001. Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta : Gramedia. 

 Huntington, P.Samuel. 2001. Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Dunia. Yogyakarta : Qalam 

 Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah 
Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi. 

Media Pembelajaran  
Software: Hardware: 

File Power Point (Hand out) LCD Projector 

http://journal.ui.ac.id/
http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/
http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/
http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/index/
http://jpe-ces.ugm.ac.id/ojs/index.php/JML/index/
http://jurnal.batan.go.id/index.php/jstni/index/
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Team Teaching 1. Dra. Hj. Elis Setiawati, M.Pd.   2. Kian Amboro, M.Pd. 

Mata Kuliah Syarat - 

 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

1 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami gambaran umum 
proses perkuliahan, tujuan, 
mekanisme dan evaluasi 
proses perkuliahan. 

 Menjelaskan gambaran 
umum proses 
perkuliahan, tujuan dan 
mekanisme perkuliahan; 

 Menyebutkan poin-poin 
yang disepakati perihal 
evaluasi perkuliahan 

Orientasi Umum Perkuliahan, 
Maksud dan Tujuan 
Perkuliahan, Mekanisme dan 
Evaluasi Pembelajaran. 

Strategi Pembelajaran 
Ekspositori; 

Gabungan Metode 
Pembelajaran 

Ceramah & Diskusi 

Mahasiswa mendengarkan dan 
menyimak dengan baik pemaparan 
dosen tentang gambaran umum 
proses perkuliahan, tujuan, 
mekanisme dan evaluasi perkuliahan 
kemudian mendiskusikannya 
bersama dosen, utk kemudian 
hasilnya disepakati bersama-sama. 

Umpan Balik 

100 menit 
TM 
60 Menit 
BM 
 

2 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami hakikat dan 
ruang lingkup kajian ISBD 
serta memahami ISBD 
adalah bagian dari MBB dan 
Pendidikan Umum. 

 Menjelaskan hakikat dan 
ruang lingkup kajian Ilmu 
Sosial Budaya Dasar; 

 Menjelaskan kedudukan 
ISBD sebagai bagian dari 
Matakuliah Berkehidupan 
Bersama dan Pendidikan 

Pengantar Ilmu Sosial dan 
Budaya Dasar, dengan sub-
materi: 

 Hakikat dan Ruang Lingkup 
Ilmu Sosial Budaya Dasar; 

 ISBD sebagai bagian dari 
Matakuliah Berkehidupan 

Strategi Pembelajaran 
Ekspositori; 

Gabungan Metode 
Pembelajaran 

Ceramah & Diskusi 

Mahasiswa mendengarkan dan 
menyimak dengan baik pemaparan 
dosen tentang hakikat dan ruang 
lingkup kajian mata kuliah, ISBD 
sebagai bagian dari MBB dan 
Pendidikan Umum, mahasiswa 
kemudian membuat kesimpulan utk 

Umpan Balik 

100 menit 
TM 
60 Menit 
BM 
 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

Umum. Bersama dan Pendidikan 
Umum. 

dijelaskan kembali. 

3 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami kerangka berpikir 
Ilmu Sosial Budaya Dasar 
sebagai Alternatif 
Pemecahan Masalah Sosial 
Budaya. 

 Menjelaskan kembali 
kerangka berpikir Ilmu 
Sosial Budaya Dasar 
sebagai Alternatif 
Pemecahan Masalah 
Sosial Budaya berikut 
contoh kasusnya. 

Pengantar Ilmu Sosial dan 
Budaya Dasar, dengan sub-
materi: 

 Ilmu Sosial Budaya Dasar 
sebagai Alternatif 
Pemecahan Masalah Sosial 
Budaya. 

 

Strategi Pembelajaran 
Ekspositori; 

Gabungan Metode 
Pembelajaran 

Ceramah & Diskusi 

Mahasiswa mendengarkan dan 
menyimak dengan baik pemaparan 
dosen tentang Ilmu Sosial Budaya 
Dasar sebagai alternatif pemecahan 
masalah sosial budaya, mahasiswa 
kemudian membuat kesimpulan utk 
dijelaskan kembali disertai contoh 
kasusnya. 

Umpan Balik 

100 menit 
TM 
60 Menit 
BM 
 

4 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
menganalisis Hakikat 
Manusia dan Kebudayaan, 
Problematika Kebudayaan 
serta gagasan alternatif 
pemecahan masalahnya. 

 Menganalisis makna 
manusia sebagai 
makhluk berbudaya; 

 Menjelaskan hakikat 
kemanusiaan dan 
kebudayaan; 

 Membedakan antara 
etika dan estetika 
berbudaya; 

 Menunjukkan sikap 
hormat dan menghargai 
sesama manusia; 

 Memberikan contoh 
problema kebudayaan 
dewasa ini; 

 Merumuskan gagasan 

Manusia sebagai Makhluk 
Budaya, dengan sub-materi: 

 Hakikat Manusia sebagai 
Makhluk Budaya; 

 Apresiasi terhadap 
Kemanusiaan dan 
Kebudayaan; 

 Etika dan Estetika Budaya; 

 Memanusiakan Manusia; 

 Problematika Kebudayaan; 
 
 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Ali Imran 190-191 
Q.S. Al Mujadalah 11 
Q.S. Al Baqarah 30 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal, mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

alternatif pemecahan 
masalah problematika 
kebudayaan merujuk 
pada Al Qur’an; 

 

5 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
menganalisis kedudukan 
Manusia sebagai Makhluk 
Individu dan Sosial; 

 Menganalisis hakikat 
manusia sebagai individu 
dan makhluk sosial; 

 Memerinci 
kepentingannya sebagai 
makhluk individu dan 
makhuk sosial; 

 Mengemukakan 
perannya sebagai 
makhluk individu dan 
makhluk sosial; 

 Menunjukkan interaksi 
sosial yang terjadi di 
masyarakat; 

 Merumuskan gagasan 
jalan keluar atas dilema 
kepentingan diri dan 
masyarakat merujuk 
pada Al Qur’an. 

Manusia sebagai Makhluk 
Individu dan Sosial, dengan 
sub-materi: 

 Hakikat manusia sebagai 
makhluk individu dan sosial; 

 Fungsi dan peranan 
manusia sebagai makhluk 
individu dan sosial; 

 Dinamika interaksi sosial; 

 Dilema antara kepentingan 
individu dan kepentingan 
masyarakat. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Isra 70 
Q.S. Al Hujurat 13 
Q.S. Al Furqan 54 
Q.S. Az Zukhruf 32 
Q.S. At Taubah 71 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 

6 
Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami tentang hakikat 

 Mengemukakan hakikat 
peradaban; 

 Menjelaskan manusia 

Manusia dan Peradaban, 
dengan sub-materi: 

 Hakikat Peradaban; 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

Manusia dan Peradaban. sebagai makhluk beradab 
dan masyarakat adab; 

 Memberi contoh wujud 
peradaban dalam 
kehidupan sosial budaya; 

 Menemu-tunjukkan 
adanya evolusi budaya 
dan dinamika peradaban; 

 Mengidentifikasi problem 
yang ada pada 
peradaban global dan 
merumuskan gagasan 
pemecahannya merujuk 
pada Al Qur’an. 

 Manusia sebagai Makhluk 
Beradab dan Masyarakat 
Adab; 

 Evolusi Budaya dan Wujud 
Peradaban dalam 
Kehidupan Sosial Budaya 

 Dinamika peradaban global; 

 Prolematika peradaban 
global pada kehidupan 
manusia. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Baqarah 30 
Q.S. Al Baqarah 191 
 

Cooperative Learning penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 
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Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami tentang Manusia, 
Keragaman, dan 
Kesetaraan. 

 Menjelaskan hakikat 
keragaman dan 
kesetaraan dalam diri 
manusia; 

 Menganalisis 
kemajemukan yang 
terdapat di masyarakat; 

 Mengidentifikasi 
kemajemukan dan 
kesetaraan dalam diri 
bangsa Indonesia; 

Manusia, Keragaman, dan 
Kesetaraan, dengan sub-
materi: 

 Hakikat keragaman dan 
kesetaraan manusia; 

 Kemajemukan dalam 
dinamika sosial budaya; 

 Kemajemukan dan 
kesetaraan sebagai 
kekayaan sosial budaya 
bangsa; 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

 Memberi contoh 
problema yang muncul 
dari adanya keragaman 
dan kesetaraan serta 
solusinya; 

 Mengidentifikasi 
problematika keragaman 
dan kesetaraan serta 
alternatif solusinya 
merujuk pada Al Qur’an. 

 Problematika keragaman 
dan kesetaraan serta 
solusinya dalam kehidupan. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Hujurat 13 
Q.S. Az Zumar 9 
Q.S. Al Bayyinah 6-7 
Q.S. Al Mujadalah 11 
 

5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

8 Evaluasi Tengah Semester (UTS), Bobot Penilaian 30% 
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Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami tentang Manusia, 
Nilai, Moral, dan Hukum. 

 Mengemukakan hakikat 
nilai, norma, moral, dan 
hukum; 

 Menjelaskan pentingnya 
nilai, norma, moral, dan 
hukum bagi manusia; 

 Mengemukakan tujuan 
hukum bagi masyarakat; 

 Membedakan perilaku 
melanggar etik dan 
melanggar hukum; 

 Memposisikan diri 
terhadap pelaku 
pelanggaran etika dan 

Manusia, Nilai, Moral dan 
Hukum, dengan sub-materi: 

 Hakikat, fungsi, perwujudan 
nilai, moral, dan hukum; 

 Keadilan, ketertiban, dan 
kesejahteraan; 

 Problematika nilai, moral, 
dan hukum dalam 
masyarakat dan negara. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Maidah 8 
Q.S. Al Maidah 49 
Q.S. Al Baqarah 286 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

pelanggaran hukum; 

 Merumuskan alternatif 
pemecahan 
permasalahan nilai, 
moral, dan hukum 
merujuk pada Al Qur’an. 
 

Q.S. An Nisa 59 
Q.S. An Nahl 90-92 

7. Media Presentasi; 
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Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami tentang Manusia, 
Sains, Teknologi, dan Seni.  

 Menjelaskan hakikat dan 
makna sains, teknologi, 
dan seni bagi manusia; 

 Menguraikan berbagai 
dampak penyalahgunaan 
Ipteks pada kehidupan; 

 Mengemukakan berbagai 
problematika 
pemanfaatan Ipteks di 
Indonesia; 

 Merumuskan alternatif 
pemecahan masalah 
penyalahgunaan Ipteks 
merujuk pada Al Qur’an. 

Manusia, Sains, Teknologi, dan 
Seni, dengan sub-materi: 

 Hakikat dan makna sains, 
teknologi, dan seni bagi 
manusia; 

 Dampak penyalahgunaan 
Ipteks pada kehidupan; 

 Problematika pemanfaatan 
Ipteks di Indonesia. 

 
 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Mujadalah 11 
Q.S. Yunus 101 
Q.S. Al Qaf 6 
 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 

11 
Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami tentang Manusia 

 Menjelaskan hakikat dan 
makna lingkungan bagi 
manusia; 

Manusia dan Lingkungan, 
dengan sub-materi: 

 Hakikat dan makna 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

dan Lingkungan.  Menguraikan pentingnya 
kualitas penduduk dan 
lingkungan bagi 
kesejahteraan; 

 Mengidentifikasi maslaah 
lingkungan sosial 
budaya; 

 Mengemukakan  isu-isu 
penting persoalan lintas 
budaya dan bangsa. 

lingkungan bagi manusia; 

 Kualitas penduduk dan 
lingkungan terhadap 
kesejahteraan; 

 Problematika lingkungan 
sosial budaya yang dihadapi 
masyarakat; 

 Isu-isu penting persoalan 
lintas budaya dan bangsa. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Ar Rum 41-42 
Q.S. Al A’raf  56-58 
Q.S. As Shad 27 
 

Cooperative Learning penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 
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Diakhir pertemuan 
mahasiswa mendesain 
kegiatan pengumpulan data 
di lapangan berikut 
instrumennya. 

 Memilih permasalahan 
yang akan dikaji di 
lapangan; 

 Menentukan metode 
pengumpulan data; 

 Merumuskan indikator 
permasalahan sebagai 
pedoman observasi 
lapangan; 

 Membuat daftar 
pertanyaan sebagai 

Merancang dan 
Mempersiapkan Kegiatan 
Pengumpulan Data terkait 
Permasalahan Sosial Budaya 
di lingkungan sekitar dengan 
sub-materi: 

 Pedoman observasi 
lapangan; 

 Daftar Pertanyaan 
Wawancara; 

Gabungan Ekspositori, 
Simulasi, dan Project 

Based Learning 

Mahasiswa merespon arahan dari 
dosen mengenai persiapan yang 
perlu dilakukan sebelum terjun ke 
lapangan untuk mengumpulkan data 
dengan membuat rancangan 
kegiatan lapangannya. 
Mahasiswa menyiapkan instrumen 
yang akan digunakan seperti Lembar 
Catatan Lapangan untuk Observasi, 
Daftar Pertanyaan Kunci untuk 
wawancara, dan Angket. 

Ketepatan dalam 
membuat perencanaan 
kegiatan pengumpulan 
data lapangan beserta 
instrumennya. 

100 menit 
TM+PS; 
200 menit 
PTT; 
140 menit 
Penyusunan 
Laporan 
Kegiatan 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

pedoman wawancara di 
lapangan; 

 Melakukan simulasi 
kegiatan pengumpulan 
data. 
 

Mahasiswa melakukan simulasi cara 
mengumpulkan data di lapangan 
kepada sesama mahasiswa dengan 
arahan dari dosen. 
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Diakhir kegiatan mahasiswa 
mengevaluasi kegiatan 
pengumpulan data yang 
telah dilakukan. 

 Menunjukkan hasil 
pengumpulan data dan 
mempertanggung-
jawabkan hasil kinerjanya 
di forum kelas; 

 Mengkritisi proses dan 
hasil pengumpulan data 
yang telah dilakukan; 

 Menunjukkan kelebihan 
dan kekurangan dari 
kegiatan lapangan yang 
telah dilakukan; 

 Menyimpulkan hasil dan 
manfaat yang diperoleh 
dari kegiatan yang telah 
dilakukan; 
 

Laporan hasil kegiatan 
pengumpulan data di lapangan 
dengan permasalahan: 

 Manusia sebagai Makhluk 
Budaya; 

 Manusia seabagai 
Makhluk Individu dan 
Sosial. 

Project Based 
Learning 

Mahasiswa menunjukkan hasil kinerja 
pengumpulan data di lapangan dan 
mempertanggungjawabkan hasil 
kinerjanya di forum kelas. 
Mahasiswa mengkritisi proses dan 
hasil dari kegiatan lapangan, dan 
kemudian menyimpulkan manfaat 
yang diperoleh dari kegiatan 
pengumpulan data lapangan yang 
telah dilakukan. 

Bobot Penilaian Tugas 
Individu 20% 
Indikator Penilaian 
Tugas Individu : 
1. Kesesuaian Format 

Laporan; 
2. Kualitas deskripsi 

proses kegiatan di 
lapangan; 

3. Kualitas deskripsi 
hasil pengumpulan 
data di lapangan; 

4. Kemampuan dalam 
mempertanggung-
jawabkan hasil 
laporan di forum; 

100 menit 
TM 

14 
Diakhir kegiatan mahasiswa 
mengevaluasi kegiatan 
pengumpulan data yang 

 Menunjukkan hasil 
pengumpulan data dan 
mempertanggung-

Laporan hasil kegiatan 
pengumpulan data di lapangan 
dengan permasalahan: 

Project Based 
Learning 

Mahasiswa menunjukkan hasil kinerja 
pengumpulan data di lapangan dan 
mempertanggungjawabkan hasil 

Bobot Penilaian Tugas 
Individu 20% 
Indikator Penilaian 

100 menit 
TM 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

telah dilakukan. jawabkan hasil kinerjanya 
di forum kelas; 

 Mengkritisi proses dan 
hasil pengumpulan data 
yang telah dilakukan; 

 Menunjukkan kelebihan 
dan kekurangan dari 
kegiatan lapangan yang 
telah dilakukan; 

 Menyimpulkan hasil dan 
manfaat yang diperoleh 
dari kegiatan yang telah 
dilakukan; 
 

 Manusia dan Peradaban; 

 Manusia, Keragaman, dan 
Kesetaraan. 

kinerjanya di forum kelas. 
Mahasiswa mengkritisi proses dan 
hasil dari kegiatan lapangan, dan 
kemudian menyimpulkan manfaat 
yang diperoleh dari kegiatan 
pengumpulan data lapangan yang 
telah dilakukan. 

Tugas Individu : 
1. Kesesuaian Format 

Laporan; 
2. Kualitas deskripsi 

proses kegiatan di 
lapangan; 

3. Kualitas deskripsi 
hasil pengumpulan 
data di lapangan; 

4. Kemampuan dalam 
mempertanggung-
jawabkan hasil 
laporan di forum; 
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Diakhir kegiatan mahasiswa 
mengevaluasi kegiatan 
pengumpulan data yang 
telah dilakukan. 

 Menunjukkan hasil 
pengumpulan data dan 
mempertanggung-
jawabkan hasil kinerjanya 
di forum kelas; 

 Mengkritisi proses dan 
hasil pengumpulan data 
yang telah dilakukan; 

 Menunjukkan kelebihan 
dan kekurangan dari 
kegiatan lapangan yang 
telah dilakukan; 

Laporan hasil kegiatan 
pengumpulan data di lapangan 
dengan permasalahan: 

 Manusia, Nilai, Moral dan 
Hukum; 

 Manusia, Sains, Teknologi, 
dan Seni; 

 Manusia dan Lingkungan. 

Project Based 
Learning 

Mahasiswa menunjukkan hasil kinerja 
pengumpulan data di lapangan dan 
mempertanggungjawabkan hasil 
kinerjanya di forum kelas. 
Mahasiswa mengkritisi proses dan 
hasil dari kegiatan lapangan, dan 
kemudian menyimpulkan manfaat 
yang diperoleh dari kegiatan 
pengumpulan data lapangan yang 
telah dilakukan. 

Bobot Penilaian Tugas 
Individu 20% 
Indikator Penilaian 
Tugas Individu : 
1. Kesesuaian Format 

Laporan; 
2. Kualitas deskripsi 

proses kegiatan di 
lapangan; 

3. Kualitas deskripsi 
hasil pengumpulan 
data di lapangan; 

100 menit 
TM 



No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

 Menyimpulkan hasil dan 
manfaat yang diperoleh 
dari kegiatan yang telah 
dilakukan; 
 

4. Kemampuan dalam 
mempertanggung-
jawabkan hasil 
laporan di forum; 

16 Evaluasi Akhir Semester (UAS), Bobot Penilaian 40% 

 

Catatan:  
1 sks  dlm bentuk pembelajaran kuliah, responsi & tutorial  
= (50' TM + 50' PT + 60' BM)/ Minggu 

TM = Tatap Muka (Kuliah) 
BM = Belajar Mandiri 

BT = Belajar Terstruktur 

 
1 sks dlm bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yg sejenis  
= (100’ TM + 60’ BM)/ Minggu 

PT = Penugasan Terstruktur 
PTT= Penugasan Tidak Terstruktur 

T= Teori 
P=Praktek 

 
1 sks dlm bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 
pengabdian masyarakat atau bentuk pembelajaran lain yg setara, adalah 160 menit/ Minggu/ Semester 

PS= Praktikum Simulasi  
PL= Praktikum Laboratorium 

 

  

 
Mengetahui             Metro, 22 Februari 2017 

  Kajur Pendidikan MIPA,          Dosen Pengembang RPS, 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

  Agil Lepiyanto, M.Pd.          Kian Amboro, M.Pd. 
  NIDN. 0212028502           NIDN. 0219099001 
 
 
 



* Ayat Al Qur’an terkait, sebagai dasar Pengembangan Nilai Ke-Islaman dalam Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) 

Materi 
Pertemuan 

ke- 
Qur’an/Surat/Ayat Bacaan Al Qur’an Terjemahan 
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Q.S. Ali Imran 190-191 
 

 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Mujadalah 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Baqarah 30 

ََّّإِن َّ ََّخۡلِق َمََٰوَٰتَِّٱِِف ۡرِضَّٱوَََّّلس 
َ
ۡلَِّٱَّۡختَِلَِٰفَّٱوَََّّۡۡل ََّّنل َهارَِّٱوََََّّّل  ْوِِل

ُ
َِّۡلِ ۡلَبَٰبَِّٱٓأَلَيَٰٖت

َ
ِينََّٱ١٩٠ََّّۡۡل ََّّل 

َّ ََّٱيَۡذُكُروَن ََّّّلل  ََّخۡلِق َِِّف ُروَن ََّويَتََفك  َُّجنُوبِِهۡم َٰ ََّولََعَ ََّوُقُعوٗدا َمََٰوَٰتَِّٱقَِيَٰٗما ۡرِضَّٱوَََّّلس 
َ
ََّماََّّۡۡل َرب َنا

١٩١َََّّّنل ارَِّٱَخلَۡقَتََّهََٰذاََّبَِٰطٗٗلَُّسۡبَحََٰنَكَّفَقَِناََّعَذاَبَّ
َّ
َّ

َها يُّ
َ
أ ِينََّٱََّيَٰٓ َََّّّل  َِِّْف ُحوا ََّتَفس  َّلَُكۡم َّقِيَل َّْإِذَا َّْٱفَََّّلَۡمَجَٰلِِسَّٱَءاَمُنٓوا ََّّفَۡسُحوا َُّٱَيۡفَسِح لَُكۡمَِّۖۡإَوَذاََّّّلل 

َّ َّْٱقِيَل وا َّْٱفَََّّنُُشُ وا ََّّنُُشُ َُّٱيَۡرفَِع ِينََّٱَّّلل  َّوََََّّّل  َِّمنُكۡم ْ ِينََّٱَءاَمُنوا َََّّّل  ْ وتُوا
ُ
َّوَََّّۡلعِۡلمََّٱأ َُّٱَدَرَجَٰٖتٖۚ بَِماََّّّلل 

١١َََّّتۡعَملُوَنََّخبرِيَّٞ
َّ
َّ

ََِّّإَوذَّۡ َِِّف ََّجاِعٞل َّإِِّنِ َّلِۡلَمَلَٰٓئَِكةِ ََّربَُّك ۡرِضَّٱقَاَل
َ
َّفِيَهاََّّۡۡل َُّيۡفِسُد ََّمن َّفِيَها ََتَۡعُل

َ
َّأ ْ َّۖۡقَالُٓوا َخلِيَفٗة

ۡعلَُمََّماَََّلََّتۡعلَُموَنََِّّلَِمآءََّٱَويَۡسفُِكَّ
َ
َّٓأ ُسَّلََكَّۖۡقَاَلَّإِِّنِ ٣٠َََّّوََنُۡنَّنَُسِبُِحَِِّبَۡمِدَكََّوُنَقِدِ

 

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, 
dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-
tanda bagi orang-orang yang berakal, 
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 
bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah 
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci 
Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. 
 
 
11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
 
30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 
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Q.S. Al Isra 70 
 
 
 
 

َّ َِِّف َّوَََحَۡلَنَُٰهۡم ََّءاَدَم َّبَِِنٓ ۡمَنا ََّكر  َِّٱ۞َولََقۡد ََّّۡۡلَۡحرَِّٱوَََّّۡلَبِ َِّمَِن ِيَِبَِٰتَّٱَوَرزَۡقَنَُٰهم ََّّلط  َٰ َّلََعَ ۡلَنَُٰهۡم َوفَض 
ۡنََّخلَۡقَناََّتۡفِضيٗٗلَّ ٧٠َََّّكثرِيَِّٖمِم 

70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di 
lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan. 



Materi 
Pertemuan 

ke- 
Qur’an/Surat/Ayat Bacaan Al Qur’an Terjemahan 

Q.S. Al Hujurat 13 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Furqan 54 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Az Zukhruf 32 
 
 
 
 
 
 
Q.S. At Taubah 71 

َها يُّ
َ
أ َّوََجَعۡلَنَُٰكمََّّۡنل اُسَّٱََّيَٰٓ نََثَٰ

ُ
ََّوأ ََّذَكرٖ َِّمِن ََّخلَۡقَنَُٰكم ََّّإِن ا َّإِن  ْْۚ َِِّلََعاَرفُٓوا ََّوَقَبآئَِل ُشُعوٗبا

ۡكَرَمُكۡمَِّعنَدَّ
َ
َِّٱأ ََّّّلل  َُٰكۡمَّْۚإِن  ۡتَقى

َ
ََّٱأ ١٣َََّّعلِيٌمََّخبرِيََّّّٞلل 

َّ
ِيٱََّوُهوََّ اَّفََجَعلَهََُّّلَۡمآءَِّٱَخلََقَِّمَنَََّّّل  ٥٤ََّّنََسٗباََّوِصۡهٗراََّۗوََكَنََّربَُّكَّقَِديٗراََّّۥبَََشٗ
َّ
َّ

ُهمَّۡ
َ
عِيَشَتُهۡمَِِّفََّّأ ةَِّٱَيۡقِسُموَنَّرََۡحََتََّرِبَِكَََّْۚنُۡنَّقََسۡمَناَّبَۡيَنُهمَّم  َّْۚٱَّۡۡلََيوَٰ ۡنَيا َوَرَفۡعَناََّبۡعَضُهۡمَّفَۡوَقََّّلُّ

اَََّيَۡمُعوَنَّ اََّۗورََۡحَُتََّرِبَِكََّخرۡيَِّٞمِم  َت ِخَذََّبۡعُضُهمََّبۡعٗضاَُّسۡخرِِيٗ ٣٢َََّّبۡعٖضََّدَرَجَٰٖتََِّّلِ
َّ
َّ
ََِّّلُۡمۡؤِمَنَُٰتَّٱوَََّّونََّلُۡمۡؤِمنَُّٱوََّ َّب ُمُروَن

ۡ
َّيَأ ََّبۡعٖضٖۚ ۡوَِّلَآُء

َ
َّأ ََّّلَۡمۡعُروِفَّٱَبۡعُضُهۡم ََّعِن َّلُۡمنَكرَِّٱَوَيۡنَهۡوَن

ةََّٱَوُيقِيُموَنَّ لَوَٰ ةََّٱَويُۡؤتُوَنََّّلص  َكوَٰ ََّٱَوُيِطيُعوَنََّّلز  ْوَلَٰٓئَِكََّسرَيََۡحُُهُمََّّۥََّْٓۚورَُسوَلََُّّّلل 
ُ
َّۗٱأ ُ ََّّّلل  ََّٱإِن  َعزِيٌزََّّّلل 

٧١ََّّيٞمََّحكَِّ
 

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 
 
54. dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air 
lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan 
mushaharah[1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. 
[1070] Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan 
yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, 
mertua dan sebagainya. 
 
32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 
telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 
 
 
71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 
penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 
munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu 
akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
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Q.S. Al Baqarah 30 
 
 

ََِّّإَوذَّۡ َِِّف ََّجاِعٞل َّإِِّنِ َّلِۡلَمَلَٰٓئَِكةِ ََّربَُّك ۡرِضَّٱقَاَل
َ
َّفِيَهاََّّۡۡل َُّيۡفِسُد ََّمن َّفِيَها ََتَۡعُل

َ
َّأ ْ َّۖۡقَالُٓوا َخلِيَفٗة 30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 



Materi 
Pertemuan 

ke- 
Qur’an/Surat/Ayat Bacaan Al Qur’an Terjemahan 

 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Baqarah 191 

ۡعلَُمََّماَََّلََّتۡعلَُموَنََِّّلَِمآءََّٱَويَۡسفُِكَّ
َ
َّٓأ ُسَّلََكَّۖۡقَاَلَّإِِّنِ ٣٠َََّّوََنُۡنَّنَُسِبُِحَِِّبَۡمِدَكََّوُنَقِدِ

َّ
َّ
ۡخرَُجوكََُّّۡقُتلُوُهمَّۡٱوََّ

َ
َّأ ََّحۡيُث َِّمِۡن ۡخرُِجوُهم

َ
ََّوأ َّثَقِۡفتُُموُهۡم َّوَََّحۡيُث ََّّلۡفِۡتَنةَُّٱۡمْۚ َِّمَن َشدُّ

َ
َوََلََّّلَۡقۡتِلَّٖۚٱأ

َّ َِّعنَد َّفَََّّۡۡلََرامَِّٱَّلَۡمۡسِجدَِّٱتَُقَٰتِلُوُهۡم ََٰتلُوُكۡم ََّق َّفَإِن َّفِيهِِۖ َّيَُقَٰتِلُوُكۡم َٰ ََّجَزآُءََّّۡقُتلُوُهۡمَّۗٱَحَّت  َكَذَٰلَِك
َٰفِرِيَنَّلَّۡٱ ١٩١َََّّك
َّ
 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 
 
 
191. dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai 
mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah 
mengusir kamu (Mekah); dan fitnah[117] itu lebih 
besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah 
kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali 
jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika 
mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka 
bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-
orang kafir. 
 
[117] Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti 
mengusir sahabat dari kampung halamannya, 
merampas harta mereka dan menyakiti atau 
mengganggu kebebasan mereka beragama. 
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Q.S. Al Hujurat 13 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Az Zumar 9 
 
 
 
 

َها يُّ
َ
أ ََّّنل اُسَّٱََّيَٰٓ َّإِن  ْْۚ َِِّلََعاَرفُٓوا ََّوَقَبآئَِل َُّشُعوٗبا َّوََجَعۡلَنَُٰكۡم نََثَٰ

ُ
ََّوأ ََّذَكرٖ َِّمِن ََّخلَۡقَنَُٰكم إِن ا

ۡكَرَمُكۡمَِّعنَدَّ
َ
َِّٱأ ََّّّلل  َُٰكۡمَّْۚإِن  ۡتَقى

َ
ََّٱأ ١٣َََّّعلِيٌمََّخبرِيََّّّٞلل 

َّ
َّ

نَّۡ م 
َ
ََّّأ ََّءانَآَء َٰنٌِت ََّق ۡلَِّٱُهَو َََّّّل  َََّيَۡذُر ََّوقَآئِٗما ََّرِبِهََِّّٓأۡلِخَرةََّٱَساِجٗدا َّرََۡحََة ْ ََّويَرُۡجوا َّيَۡسَتوِيََّّۦۗ ََّهۡل قُۡل
ِينََّٱ ِينََّٱَيۡعلَُموَنَّوََََّّّل  ْولُواَََّّّْل 

ُ
ُرَّأ َماََّيَتَذك  ۡلَبَٰبَِّٱََلََّيۡعلَُموَنَّإِن 

َ
٩َََّّّۡۡل

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 
 
 
9. (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih 
beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-
waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 
takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
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Q.S. Al Bayyinah 6-7 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Mujadalah 11 

َّ
ِينََّٱَّإِن َّ ۡهِلَََّّّل 

َ
َّأ َِّْمۡن ََّّلُۡمَۡشِكِيََّٱوَََّّلِۡكَتَٰبَِّٱَكَفُروا ْوَلَٰٓئَِكَُّهۡمَََّشُّ

ُ
َّْٓۚأ ََّخَِِٰلِيَنَّفِيَها ََّجَهن َم ِِفَّنَارِ

ِينََّٱَّإِن ٦َََّّّۡلَبِي ةَِّٱ َٰلَِحَِٰتَّٱَءاَمُنواَّْوََعِملُواَََّّّْل  ََّّلص  ْوَلَٰٓئَِكَُّهۡمََّخرۡيُ
ُ
َبِي ةَِّٱأ

٧َََّّّلۡ
َّ
َّ

َها يُّ
َ
أ ِينََّٱََّيَٰٓ ََّءاَمنَََُّّّل  َِِّْف ُحوا ََّتَفس  َّلَُكۡم َّقِيَل َّْإِذَا َّْٱفَََّّلَۡمَجَٰلِِسَّٱٓوا ََّّفَۡسُحوا َُّٱَيۡفَسِح لَُكۡمَِّۖۡإَوَذاََّّّلل 

َّ َّْٱقِيَل وا َّْٱفَََّّنُُشُ وا ََّّنُُشُ َُّٱيَۡرفَِع ِينََّٱَّّلل  َّوََََّّّل  َِّمنُكۡم ْ ِينََّٱَءاَمُنوا َََّّّل  ْ وتُوا
ُ
َّوَََّّۡلعِۡلمََّٱأ َُّٱَدَرَجَٰٖتٖۚ بَِماََّّّلل 

 ١١ََّتۡعَملُوَنََّخبرِيَّٞ

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah 
yang dapat menerima pelajaran. 
 
6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli 
kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke 
neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka 
itu adalah seburuk-buruk makhluk. 
7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-
baik makhluk. 
 
11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 

9 

Q.S. Al Maidah 8 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Maidah 49 
 
 
 
 
 
 
 

َها  يُّ
َ
أ ِينََّٱََّيَٰٓ َََِّّّل  َّب َُّشَهَدآَء ِ َِٰمَيَّّلِل  َّْقَو  َُّْكونُوا ََّشَنََّّلۡقِۡسِطَِّۖٱَءاَمُنوا ََّوََلَََّيۡرَِمن ُكۡم َل 

َ
َّأ َٰٓ َّلََعَ اُنَّقَۡو ع

َّ ْْۚ َّْٱَتۡعِدلُوا َّۖۡوَََّّۡعِدلُوا ۡقَرُبَّلِلت ۡقَوىَٰ
َ
َّْٱُهَوَّأ َّْۚٱَّت ُقوا َ ََّّّلل  ََّٱإِن  َُّۢبَِماََّتۡعَملُوَنََّّّلل  ٨َََّّخبرُِي

َّ
َّ

نَِّ
َ
نَزَلََّّۡحُكمٱََّوأ

َ
َُّٱبَۡيَنُهمَّبَِمآَّأ ۡهَوآَءُهۡمَّوَََّّّلل 

َ
نَزَلََّّۡحَذرُۡهمَّۡٱَوََلَّتَت بِۡعَّأ

َ
ََّبۡعِضََّمآَّأ نََّيۡفتُِنوَكََّعنُۢ

َ
أ

َُّٱ ن َماَّيُرِيُدََّّۡعلَمَّۡٱإََِّلَۡكَّۖۡفَإِنَّتََول ۡواَّْفَََّّّلل 
َ
َُّٱأ نَّيُِصيَبُهمَّبِبَََّّّلل 

َ
ََّكثرِٗياَِّمَِنَّأ َّنل اِسَّٱۡعِضَُّذنُوبِِهۡمَِّۗإَون 

٤٩ََّّلََفَِٰسُقوَنَّ
َّ

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
49. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di 
antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 
dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya 
mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa 
yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka 
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 
Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 
menghendaki akan menimpakan mushibah kepada 
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Q.S. Al Baqarah 286 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. An Nisa 59 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. An Nahl 90-92 

َّ
َّ

ََََّّلَّ َُّٱيَُكلُِِف ََّّّلل  ََّما َّوََعلَۡيَها ََّكَسبَۡت ََّما َّْۚلََها َّوُۡسَعَها َّإَِل  َّٓإِنََّّۡكتََسَبۡتَّۗٱَنۡفًسا َََّلَّتَُؤاِخۡذنَا َرب َنا
اََّكَماَََّحَۡلَتهَُّ ََّْۚرب َناََّوََلَََّتِۡمۡلََّعلَۡيَنآَّإِۡۡصٗ نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡوَّأ
َ
ََّّۥن ِسيَنآَّأ ِينََّٱلََعَ ََّْۚرب نََََّّّل  َوََلََُّتَِمِۡلَناََّّاِمنََّقۡبلَِنا

َّبِهَِّ َّنَلَا َّوَََّّۡغفِرَّۡٱَعن اَّوَََّّۡعُفَّٱوَََّّۖۦََّۡماَََّلََّطاقََة َّْٓۚٱنَلَا ََٰناَّفَََّّرََۡحَۡنا نَتََّمۡولَى
َ
نَاٱأ ََّّنُُصۡ َٰفِرِينََّٱَّلَۡقۡومَِّٱلََعَ َّۡلَك

٢٨٦ََّّ
َّ
َّ

َها يُّ
َ
أ ِينََّٱََّيَٰٓ َََّّّْل  ِطيُعوا

َ
َّْأ ََّٱَءاَمُنٓوا ََّّّْلل  ِطيُعوا

َ
ْوِِلََّّلر ُسوَلَّٱَوأ

ُ
ۡمرَِّٱَوأ

َ
ءََّّٖۡۡل َِِّفَََّشۡ ِمنُكۡمَّۖۡفَإِنَّتََنَٰزَۡعُتۡم

َِّٱفَُردُّوهَُّإََِلَّ ََِّّلر ُسولَِّٱوَََّّّلل  َِّٱإِنَُّكنُتۡمَّتُۡؤِمُنوَنَّب َّٖۚٱََّّۡلَۡومَِّٱوَََّّّلل  ۡحسَََّّٓأۡلِخرِ
َ
َٰلَِكََّخرۡيََّٞوأ وِيًٗلََّّنََُّذ

ۡ
٥٩ََّّتَأ

َّ
َّ
َّ

َّ ََّٱ۞إِن  ََِّّّلل  َّب ُمُر
ۡ
َّذِيََّّۡۡلِۡحَسَٰنَِّٱوَََّّۡلَعۡدلَِّٱيَأ ََّعِنََّّۡلُقۡرَبََّٰٱِإَويَتآيِٕ َّٖۚٱوَََّّلُۡمنَكرَِّٱوَََّّۡلَفۡحَشآءَِّٱَوَيۡنََهَٰ َّۡۡلَۡغِ
َّلََعل َّ َّيَعُِظُكۡم ُروَن َّتََذك  ٩٠ََُّّْكۡم ۡوفُوا

َ
َََّّوأ َِّٱبَِعۡهِد ََّّّلل  ْ َّتَنُقُضوا ََّوََل ۡم ََٰهدتُّ ََّع يَۡمَٰنََّٱإِذَا

َ
َبۡعَدََّّۡۡل

ََّٱتَۡوكِيِدَهاََّوقَۡدََّجَعۡلُتُمَّ ََّّّلل  ََّٱَعلَۡيُكۡمََّكفِيًٗلَّْۚإِن  َّل َِّتَّٱتَُكونُواَّْكََََّّوََل٩١َََّّيۡعلَُمََّماََّتۡفَعلُوَنََّّّلل 
َِّمنَُّۢ ََّغۡزلََها َََّّنَقَضۡت َِِّهَ ٌة م 

ُ
َّأ نَّتَُكوَن

َ
َّأ َّبَۡيَنُكۡم ََّدَخَٗلُۢ يَۡمَٰنَُكۡم

َ
َّأ ََّتت ِخُذوَن َٰٗثا نَك

َ
َّأ ةع َّقُو  َبۡعِد

mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan 
Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 
yang fasik. 
 
286. Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala 
(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 
berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum 
Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan 
Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban 
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup 
Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah 
kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, 
Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." 
 
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
 
 
90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran. 
91. dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila 
kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan 
sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, 
sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 
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َماََّيۡبلُوُكُمَّ َّٖۚإِن  ةع م 
ُ
َِّمۡنَّأ ۡرَبَٰ

َ
َُّٱأ َّبِهََِّّّلل  َّلَُكۡمَّيَۡوَمََّّۚۦْ ٩٢ََّّفِيهَََِّتَۡتلُِفوَنََُّّكنُتمََّۡماََّّۡلقَِيََٰمةَِّٱَوََّلُبَِيََِن 

 

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang kamu perbuat. 
92. dan janganlah kamu seperti seorang perempuan 
yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal 
dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu 
menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat 
penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan 
yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang 
lain[838]. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu 
dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan 
dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu 
perselisihkan itu. 
 
[838] Kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu 
telah Mengadakan Perjanjian yang kuat dengan Nabi di 
waktu mereka melihat orang-orang Quraisy berjumlah 
banyak dan berpengalaman cukup, lalu timbullah 
keinginan mereka untuk membatalkan Perjanjian 
dengan Nabi Muhammad s.a.w. itu. Maka perbuatan 
yang demikian itu dilarang oleh Allah s.w.t. 
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Q.S. Al Mujadalah 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Yunus 101 
 
 
 
 

َها يُّ
َ
أ ِينََّٱََّيَٰٓ َََّّّل  َِِّْف ُحوا ََّتَفس  َّلَُكۡم َّقِيَل َّْإِذَا َّْٱفَََّّلَۡمَجَٰلِِسَّٱَءاَمُنٓوا ََّّفَۡسُحوا َُّٱَيۡفَسِح لَُكۡمَِّۖۡإَوَذاََّّّلل 

َّ َّْٱقِيَل وا َّْٱفَََّّنُُشُ وا ََّّنُُشُ َُّٱيَۡرفَِع ِينََّٱَّّلل  َّوََََّّّل  َِّمنُكۡم ْ ِينََّٱَءاَمُنوا َََّّّل  ْ وتُوا
ُ
َّوَََّّۡلعِۡلمََّٱأ َُّٱَدَرَجَٰٖتٖۚ بَِماََّّّلل 

١١َََّّتۡعَملُوَنََّخبرِيَّٞ
َّ
َّ
َّْٱَّقُلَِّ َمََٰوَٰتَِّٱَماذَاَِِّفََّّنُظُروا ۡرِضَّٖۚٱوَََّّلس 

َ
َّيُۡؤِمُنوَنََّّنلُُّذرَُّٱوَََّّٓأۡلَيَُٰتَّٱَوَماَُّتۡغِِنََّّۡۡل ١٠١َََّّعنَّقَۡوٖ ََّل 

َّ

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
 
 
101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit 
dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan 
Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi 
orang-orang yang tidak beriman". 
 
 



Materi 
Pertemuan 

ke- 
Qur’an/Surat/Ayat Bacaan Al Qur’an Terjemahan 

Q.S. Al Qaf 6 َّۡفَلَم
َ
َمآءَِّٱيَنُظُرٓواَّْإََِلََّّأ ََٰهاََّوَماَّلََهاَّمََِّّلس  ٦ََّّنَّفُُروٖجَّفَۡوَقُهۡمََّكۡيَفَّبَنَۡيَنََٰهاََّوَزي ن 

 

6. Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang 
ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya 
dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai 
retak-retak sedikitpun ? 
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Q.S. Ar Rum 41-42 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al A’raf  56-58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ََّّلَۡفَسادَُّٱََّظَهرََّ َِّٱِِف يِۡديََّّۡۡلَۡحرَِّٱوَََّّۡلَبِ
َ
َّأ ََّكَسبَۡت ََّّنل اِسَّٱبَِما ََّبۡعَض ِيٱَِّلُِذيَقُهم َّلََعل ُهۡمَََّّّل  ْ َعِملُوا

َّ ََّّقُۡل٤١ََّّيَرِۡجُعوَن َِِّْف ۡرِضَّٱِسرُيوا
َ
َّْٱفَََّّۡۡل ََّّنُظُروا َٰقَِبُة ََّع َََّكَن ِينََّٱَكۡيَف ۡكََثُُهمَََّّّل 

َ
َّأ َََّْۚكَن ِمنََّقۡبُل

َۡشِكَِيَّ ٤٢ََّّمُّ
َّ
َّ

َََّّوََلَّ َِِّف ْ ۡرِضَّٱُتۡفِسُدوا
َ
َّوَََّّۡۡل َّإِۡصَلَِٰحَها ََّّۡدُعوهَُّٱَبۡعَد َّرََۡحََت َّإِن  ْۚ ََّوَطَمًعا َِّٱَخۡوٗفا َِّمَِنََّّّلل  قَرِيٞب

ِيٱََّوُهو٥٦ََََّّّلُۡمۡحِسنِيََّٱ َََّّّل  َّيََدۡيَّرََۡحَتِهََِّّلِرَِيَٰحََّٱيُۡرِسُل ََّبۡيَ ُۢا َّبَُۡشَ َّثَِقاَٗلََّّۖۦۡ قَل ۡتََّسَحاٗبا
َ
َّٓأ َّإَِذا َٰٓ َحَّت 

نَزنۡلَاَّبِهَِّ
َ
ِيِٖتَّفَأ ۡخرَۡجَناَّبِهََِّّلَۡمآءََّٱُسۡقَنَُٰهَِّۡلََِلَّٖم 

َ
ََّّۦفَأ ِ

َّمَّۡلََعل كََُّّلَۡمۡوَتََّٰٱَكَذَٰلَِكَُُّنۡرُِجََّّثل َمَرَِٰتَّٖۚٱِمنَُّكِ
ُروَنَّ ِيُِبَّٱَّۡۡلََِلَُّٱو٥٧َََّّتََذك  ََّرِبِهََِّّبِإِۡذنََِّّۥََيُۡرُجََّنَباتُهََُّّلط  ِيٱوَََّّۖۦۡ َّنَِكٗداََّْۚكَذَٰلَِكَََّّّل  َخُبَثَََّلَََّيُۡرُجَّإَِل 
٥٨ََّّلَِقۡوٖ َّيَۡشُكُروَنََّّٓأۡلَيَٰتَِّٱنَُُصُِِفَّ

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay 
Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar). 
42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi 
dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 
yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah 
orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." 
 
 
56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah 
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 
Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat 
baik. 
57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai 
pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-
Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa 
awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang 
tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka 
Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai 
macam buah-buahan. seperti Itulah Kami 
membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-
mudahan kamu mengambil pelajaran. 
58. dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh 
subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, 
tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. 
Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran 
(Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. 
 
 



Materi 
Pertemuan 

ke- 
Qur’an/Surat/Ayat Bacaan Al Qur’an Terjemahan 

Q.S. As Shad 27 َمآءََّٱَخلَۡقَناَََّّوَما ۡرَضَّٱوَََّّلس 
َ
ََّّۡۡل َٰلَِكََّظنُّ ِينََّٱَوَماَّبَۡيَنُهَماََّبَِٰطٗٗلََّْۚذ ِيَنََّكَفُرواَََّّّْل  َّفََوۡيٞلَّلَِِّل  ْْۚ َكَفُروا

٢٧َََّّّنل ارَِّٱِمَنَّ
 

27. dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan 
apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang 
demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka 
celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan 
masuk neraka. 
 
 

 
 



 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA  

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

(RTM-1) 

Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar 

Kode Mata Kuliah MKU 1602, 1606 Sks 2 sks SEMESTER II (dua) 

Dosen Pengampu 
1. Dra. Hj. Elis Setiawati, M.Pd.    

2. Kian Amboro, M.Pd. 

Jenis Tugas Tugas Terstruktur 

Tugas Pertemuan ke- 4 s.d. 11 

DESKRIPSI TUGAS 

 

No Komponen Tugas  Rincian 

1 Tujuan Tugas : Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar 

dalam kajian masalah sosial, kemanusiaan, dan 

budaya, sekaligus memberi dasar pendekatan yang 

bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial yang 

terintegrasi. 

2 Uraian Tugas, Bentuk, dan Format Luaran 

 a. Objek Garapan : Manusia sebagai Makhluk Budaya, Manusia sebagai 

Makhluk Individu dan Sosial, Manusia dan Peradaban, 

Manusia Keragaman dan Kesetaraan, Manusia Nilai 

Moral dan Hukum, Manusia Sains Teknologi dan Seni, 

Manusia dan Lingkungan. 

 b. Batasan yang harus 

dikerjakan 

: Mengumpulkan semua konsep-konsep dan informasi 

sesuai dengan objek garapan yang telah ditentukan, 

lalu kemudian dianalisis dan disintesis menjadi batasan 

hasil karya ilmiah (makalah) mahasiswa dengan 

rumusan dan sumber acuan lengkap. 

 c. Metode dan Cara 

Pengerjaan 

: Mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam 

Lembar Kerja Mahasiswa 1 (LKM 1), Diskusi Kelompok, 

dan Penyusunan Makalah Hasil Diskusi Kelompok, 

Presentasi dan Diskusi di depan kelas. 

 d. Acuan yang 

digunakan 

:  Herimanto, Winarno. 2011. Ilmu Sosial dan Budaya 
Dasar. Jakarta : Bumi Aksara 

 Elly M. Setiadi, dkk. 2006. Ilmu Sosial dan Budaya 
Dasar. Jakarta : Kencana Prenada Media 

 Sutopo Mulyawidodo, dkk. 2005. Ilmu Sosial Dasar dan 
Budaya Dasar. Surakarta : UNS Press 

 Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia. 
Jurnal Antropologi Indonesia. ISSN. 1693-167X (Open 
Acces in : http://journal.ui.ac.id/) 

 Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. 
Masyarakat : Jurnal Sosiologi. e-ISSN 2460-8165 p-ISSN 
0852-8489 (Open Acces in : 
http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/issue/archive) 

http://journal.ui.ac.id/
http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/issue/archive


 

No Komponen Tugas  Rincian 

 Lab. Pengembangan Masyarakat (LPM-ANTROP) 
Jurusan Antropologi FISIP USU. Etnovisi; Jurnal 
Antropologi Sosial Budaya. ISSN: 0216-843x (Open 
Acces in : http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/) 

 Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP 
UNAND. Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial dan Budaya. 
p-ISSN: 1410-8356 e-ISSN:2355-5963 (Open Acces in : 
http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/)  

 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Paradigma 
: Jurnal Kajian Budaya. e-ISSN: 2503-0868 p-ISSN: 
2087-6017 (Open Acces in : 
http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/inde
x/) 

 Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia UGM. Jurnal 
Manusia dan Lingkungan. e-ISSN: 2460-5727 p-ISSN: 
0854-5510 (Open Acces in : http://jpe-
ces.ugm.ac.id/ojs/index.php/JML/index/) 

 Badan Tenaga Nuklir Nasional. JSTNI : Jurnal Sains dan 
Teknologi Nuklir Indonesia. e-ISSN : 2503-1287 p-ISSN: 
1411-3481 (Open Acces in : 
http://jurnal.batan.go.id/index.php/jstni/index/) 

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Undiksha. JST : Jurnal Sains dan Teknologi. p-ISSN : 
2303-3142 e-ISSN : 2548-8570 (Open Acces in : 
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/index/ 

 Jurnal dan proseding 
seminar/simposium/lokakarya terkini 

 e. Deskripsi Luaran 

Tugas yang 

dihasilkan/dikerjakan 

: Makalah yang berisi minimal tiga bagian utama, yaitu 

1) Pendahuluan;  

2) Pembahasan; dan  

3) Kesimpulan, untuk selanjutnya dipresentasikan di   

    forum kelas. 

3 Waktu Pengerjaan 

Tugas 

: 14 hari / 2 minggu 

4 Kriteria Penilaian : Bobot Penilaian Secara Keseluruhan 10 % 

Indikator Penilaian Tugas: 

1. Kesesuaian dengan Tema/Topik Permasalahan; 

2. Taat Azas Penulisan Ilmiah; 

3. Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Tugas; 

4. Penguasaan Materi ketika Diskusi & Presentasi; 

5. Analisis Permasalahan; 

6. Performansi Presentasi yang baik; 

7. Media Presentasi baik & menarik. 

Poin penilaian secara terperinci ada dalam rubrik 

penilaian tugas RTM 1. 

 
Mengetahui        Metro, 22 Februari 2017 
Kajur Pendidikan MIPA,     Dosen Pengembang RPS, 
 
   
   
 
 
 
 
 

Agil Lepiyanto, S.Pd., M.Pd.     Kian Amboro, M.Pd. 
NIDN. 0212028502      NIDN. 0219099001 

http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/
http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/
http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/index/
http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/index/
http://jpe-ces.ugm.ac.id/ojs/index.php/JML/index/
http://jpe-ces.ugm.ac.id/ojs/index.php/JML/index/
http://jurnal.batan.go.id/index.php/jstni/index/
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/index/


 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 

(LKM 1) 

 

 

Fakultas   : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Jurusan   : Pendidikan MIPA 

Program Studi  : Pendidikan Matematika, Biologi, dan Fisika 

Mata Kuliah/Kode/sks : Ilmu Sosial Budaya Dasar/MKU 1602, 1606 /2 sks 

Semester   : II (dua) 

Dosen Pengampu  : 1. Dra Hj. Elis Setiawati, M.Pd.  2. Kian Amboro, M.Pd. 

Jenis Tugas   : Tugas Terstruktur 

Tugas Pertemuan ke- : 4 s.d.11 

Deskripsi Tugas 
 

LEMBAR KERJA 1  
: Telaah Konsep Dasar Masalah Sosial, Kemanusiaan, dan  
  Budaya Masyarakat Indonesia. 

Petunjuk Pengerjaan Tugas : 

A. Melakukan penelusuran sumber secara berkelompok (jumlah anggota 

menyesuaikan tema dan banyaknya anggota rombel), baik buku maupun jurnal 

untuk mengumpulkan informasi dan materi sesuai dengan topik yang telah 

ditentukan di bawah ini: 

1) Manusia sebagai Makhluk Budaya; 

2) Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial; 

3) Manusia dan Peradaban; 

4) Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan; 

5) Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum; 

6) Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni; 

7) Manusia dan Lingkungan. 

 

B. Informasi dan materi yang telah diperoleh kemudian disusun, dianalisis dan 

disintesiskan dalam sebuah karya ilmiah (makalah) lengkap dengan rumusan 

permasalahan dan sumber acuan; 

C. Makalah terdiri dari 10-15 lembar, dan diketik di kertas A4 70 gram dengan margin 

4,3,3,3, font size 11, jenis font Arial, dijilid dengan rapi; 

D. Ketentuan format sampul makalah, cara pengutipan sumber, penulisan daftar 

pustaka, dan ketentuan teknis penulisan makalah yang lainnya wajib merujuk 

kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) UM Metro Revisi ke-3 Tahun 2015; 

E. Makalah dikumpulkan 1 minggu sebelum dipresentasikan untuk mengecek 

kelayakan makalah; 

F. Makalah yang telah mendapat pertimbangan layak, akan dipresentasikan sebagai 

bahan diskusi dan pembelajaran di forum kelas; 

G. Makalah yang akan dipresentasikan wajib dibuat dalam format tayangan  slide 

power point, dengan ketentuan maksimal 20 slide dan dikemas semenarik 

mungkin; 

H. Kriteria penilaian tugas adalah sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak 

perkuliahan (awal pertemuan), dan secara terperinci termuat dalam rubrik 

penilaian. 
 



 

RUBRIK PENILAIAN TUGAS MAHASISWA 

(RUBRIK PENILAIAN LKM 1) 

Hari/Tanggal :  Nilai 

Mata Kuliah :  
 

Semester :  

Nama Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
Materi : Catatan Penilaian 

Catatan 

 

Skala Penilaian 
80 – 100 60 – 79 45 - 59 

Dimensi  

Tema/Topik 

Makalah yang dibuat sesuai 

dengan tema/topik yang telah 

ditentukan; 

Makalah yang dibuat sesuai 

dengan tema/topik yang telah 

ditentukan; 

Makalah yang dibuat sesuai 

dengan tema/topik yang telah 

ditentukan; 

Teknis Penulisan 

Memenuhi kaidah penulisan 

(EYD) dan tata tulis makalah 

sesuai dengan Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah UM 

Metro (Revisi 2015); 

Memenuhi kaidah penulisan 

(EYD) dan tata tulis makalah 

sesuai dengan Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah UM 

Metro (Revisi 2015); 

Kurang memenuhi kaidah 

penulisan (EYD), dan tata tulis 

makalah belum sesuai dengan 

Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah UM Metro (Revisi 

2015); 

Waktu 

Tepat waktu, tugas dikumpulkan 

1 minggu sebelum 

dipresentasikan; 

Kurang tepat waktu, tugas 

dikumpulkan 3 hari sebelum 

dipresentasikan; 

Tidak tepat waktu, tugas 

dikumpulkan 1 hari sebelum 

dipresentasikan; 

Penguasaan Materi 

Sangat menguasai materi 

pembelajaran/permasalahan 

yang dipresentasikan; 

Cukup menguasai materi 

pembelajaran/permasalahan 

yang dipresentasikan; 

Kurang menguasai materi 

pembelajaran/permasalahan 

yang dipresentasikan; 

Analisis Masalah 

Menganalisis permasalahan, 

mengaitkannya dengan aspek 

lain, mencoba mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

Menganalisis permasalahan, 

mengaitkannya dengan aspek 

lain, belum mencoba 

menggagas alternatif 

pemecahan masalah; 

Belum muncul analisis 

permasalahan; 

Performansi 

Semua anggota kelompok aktif 

dalam berdiskusi, pembagian 

tugas merata dan kompak; 

Sebagian besar anggota 

kelompok aktif dalam diskusi, 

pembagian tugas merata dan 

kurang kompak; 

Diskusi hanya terpusat pada 

sebagian kecil anggota 

kelompok, pembagian tugas 

kurang merata dan kurang 

kompak; 

Media 

Media presentasi sesuai dengan 

permasalahan, desain media 

menarik, informatif; 

Media presentasi kurang sesuai 

dengan permasalahan, desain 

media menarik, kurang 

informatif; 

Media presentasi kurang 

sesuai dengan permasalahan, 

desain tidak menarik, kurang 

informatif; 



 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA  

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

(RTM-2) 

Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar 

Kode Mata Kuliah MKU 1602, 1606 Sks 2 sks SEMESTER II (dua) 

Dosen Pengampu 
1. Dra. Hj. Elis Setiawati, M.Pd.    

2. Kian Amboro, M.Pd. 

Jenis Tugas Tugas Tidak Terstruktur 

Tugas Pertemuan ke- 12 

DESKRIPSI TUGAS 

 

No Komponen Tugas  Rincian 

1 Tujuan Tugas : Mahasiswa dapat mendesain kegiatan pengumpulan 

data di lapangan dan membuat laporan hasil 

pengumpulan data dalam kajian permasalahan sosial, 

kemanusiaan, dan budaya di lingkungan sekitar. 

2 Uraian Tugas, Bentuk, dan Format Luaran 

 a) Objek Garapan : Metode pengumpulan data dalam kajian meliputi 

observasi, wawancara, dan studi dokumen. 

 b) Batasan yang harus 

dikerjakan 

: Membuat perencanaan kegiatan pengumpulan data di 

lapangan, menentukan metode pengumpulan data, 

merumuskan indikator permasalahan sebagai 

pedoman observasi lapangan, membuat daftar 

pertanyaan sebagai pedoman wawancara di lapangan, 

melakukan kegiatan pengumpulan data, dan membuat 

laporan yang berisi deskripsi proses pengumpulan 

data dan hasil pengumpulan data. 

 c) Metode dan Cara 

Pengerjaan 

: Mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam 

Lembar Kerja Mahasiswa 2 (LKM 2), membuat tugas 

secara mandiri, menyusun laporan dan menunjukkan 

hasil kinerjanya dalam forum kelas. 

 d) Acuan yang 

digunakan 

:  Sutopo, H.B. 2006.  Metode Penelitian Kualitatif: 
Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. 
Surakarta : UNS Press. 

 Literatur dengan tema sejenis yang relevan. 

 e) Deskripsi Luaran 

Tugas yang 

dihasilkan/ 

dikerjakan 

: Laporan kegiatan pengumpulan data di lapangan, 

yang berisi deskripsi proses pengumpulan data dan 

hasil pengumpulan data, menunjukkan hasil kinerja 

dan mempertanggungjawabkan hasilnya di forum 

kelas. 

3 Waktu Pengerjaan Tugas : Dapat mulai dikerjakan setelah pertemuan ke-3 (tiga) 

sampai dengan pertemuan ke-13 (tiga belas) 



 

No Komponen Tugas  Rincian 

4 Kriteria Penilaian : Bobot Penilaian 20 % 

Indikator Penilaian Tugas: 

1. Ketepatan pemilihan metode dengan 

permasalahan yang dikaji; 

2. Penerapan perencanaan yang disusun; 

3. Kualitas deskripsi proses kegiatan; 

4. Kualitas deskripsi hasil kegiatan; 

5. Kelebihan dan kekurangan kegiatan yang telah 

dilakukan; 

6. Kesimpulan hasil kegiatan; 

Poin penilaian secara terperinci ada dalam rubrik 

penilaian tugas RTM 2. 

 

 
Mengetahui        Metro, 22 Februari 2017 
Kajur Pendidikan MIPA,     Dosen Pengembang RPS, 
 
   
   
 
 
 
 
 

Agil Lepiyanto, S.Pd., M.Pd.     Kian Amboro, M.Pd. 
NIDN. 0212028502      NIDN. 0219099001 



 

 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 

(LKM 2) 

 

 

Fakultas   : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Jurusan   : Pendidikan MIPA 

Program Studi  : Pendidikan Matematika, Biologi, dan Fisika 

Mata Kuliah/Kode/sks : Ilmu Sosial Budaya Dasar/MKU 1602, 1606 /2 sks 

Semester   : II (dua) 

Dosen Pengampu  : 1. Dra Hj. Elis Setiawati, M.Pd.  2. Kian Amboro, M.Pd. 

Jenis Tugas   : Tugas Tidak Terstruktur 

Tugas Pertemuan ke- : 12 

Deskripsi Tugas 
 

LEMBAR KERJA 2  
: Analisis Permasalahan Sosial, Kemanusiaan, dan Budaya di  
  Lingkungan Sekitar. 

Petunjuk Pengerjaan Tugas : 

A. Setiap mahasiswa membuat perencanaan kegiatan pengumpulan data di lapangan; 

B. Tentukan permasalahan yang akan dikaji; 

C. Pilih salah satu metode pengumpulan data, dapat berupa Observasi, Wawancara, 

Angket, pemilihan metode harus menyesuaikan dengan karakteristik permasalahan 

yang akan dikaji; 

D. Membuat panduan dan kisi-kisi kegiatan yang akan dilakukan, seperti indikator 

untuk observasi lapangan dan angket atau daftar pertanyaan kunci untuk pedoman 

wawancara; 

E. Lakukan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat; 

F. Setelah kegiatan pengumpulan data selesai, buatlah laporan yang didalamnya 

memuat deskripsi selama kegiatan pengumpulan data di lapangan dan hasil dari 

pengumpulan data di lapangan; 

G. Laporan diketik di kertas A4 70 gram dengan margin 4,3,3,3, font size 11, jenis 

font Arial, dijilid dengan rapi; 

H. Ketentuan format sampul laporan, dan ketentuan teknis lainnya wajib merujuk 

kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) UM Metro Revisi ke-3 Tahun 2015; 

I. Secara acak, laporan tugas mahasiswa yang terpilih akan menunjukkan hasil 

kinerjanya di forum kelas (presentasi); 

J. Dalam forum diskusi, fokus utama pembahasan adalah menunjukkan hasil kinerja, 

menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari kegiatan lapangan yang dilakukan, 

dan menyimpulkan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang telah 

dilakukan; 

K. Kriteria penilaian tugas adalah sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak 

perkuliahan (awal pertemuan), dan secara terperinci termuat dalam rubrik 

penilaian (RPTM 2). 

 

 



 

RUBRIK PENILAIAN TUGAS MAHASISWA 

(RUBRIK PENILAIAN LKM 2) 
 
 
Nama Mahasiswa  : ................................................................... 

N P M    : ................................................................... 

Permasalahan yang Dikaji : ................................................................... 

      ................................................................... 

Metode yang Dipilih  : ................................................................... 

Setting/Latar Permasalahan : ................................................................... 

Waktu Pengumpulan Data : ................................................................... 

 

Dimensi Kriteria Komentar 
Nilai 

Maks  

Pemilihan 
Metode 

Metode pengumpulan data 
yang dipilih sesuai dengan 
karakteristik permasalahan 

 10  

Penerapan 
Perencanaan 

Kegiatan proses 
pengumpulan data di 
lapangan sesuai dengan 
perencanaan yang disusun 

 10  

Deskripsi 
Proses 

Kegiatan 

Laporan memuat deskripsi 
proses kegiatan yang 
menggambarkan jalannya 
proses pengumpulan data 
termasuk gambaran situasi 
dan kondisi lapangan 

 25  

Deskripsi 
Hasil 

Kegiatan 

Laporan memuat deskripsi 
hasil dari pengumpulan data, 
bersifat alamiah, sesuai 
dengan situasi dan kondisi di 
lapangan 

 25  

Kelebihan 
dan 

Kekurangan 

Laporan memuat kelebihan 
dan kekurangan dari metode 
yang dipilih, termasuk 
kekurangan dan kelebihan 
dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan 

 15  

Kesimpulan 
Hasil 

Kegiatan 

Laporan memuat kesimpulan 
dari kegiatan lapangan dan 
hasil dari pengumpulan data 
di lapangan 

 15  

Jumlah 100  



 

KONTRAK PERKULIAHAN 
 

 

A. Manfaat Mata Kuliah 

Sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Capaian Pembelajaran Program 

Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Fisika disebutkan 

bahwa setiap lulusannya memiliki kompetensi yang mampu: 

a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

b. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

e. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

f. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

dan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) secara strategis adalah mata kuliah 

yang bertujuan untuk mewujudkan kompetensi  tersebut bagi setiap lulusan program 

studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Fisika.  

Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) akan memberikan dasar-dasar pengetahuan 

sosial dan konsep-konsep budaya kepada para mahasiswa sehingga mampu mengkaji 

masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. selanjutnya diharapkan mahasiswa tumbuh 

kepekaan, daya tanggap, sikap kritis, serta berempati atas solusi pemecahan masalah 

sosial dan budaya secara arif dan bijak. 

Manfaat utama dari mata kuliah ini adalah akan memperluas cara pandang 

mahasiswa terhadap masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya yang ternyata tidak 

hanya didekati dari Ilmu Sosial (social science) dan Ilmu Budaya (humanities) saja, 

tetapi juga dari sudut pandang ilmu alam (natural science). Dengan wawasan ini 

mahasiswa tidak akan jatuh dalam fanatisme atau sifat pengkotakan ilmu secara 

ketat. Karena sebuah ilmu secara mandiri tidak cukup mampu mengkaji sebuah 

masalah kemasyarakatan. Hal ini pula yang akan memberikan kesadaran kepada 

mahasiswa bahwa meskipun berasal dari latar belakang ilmu eksakta, pada akhirnya 

pengabdian, pengembangan, dan kemajuan sebuah ilmu hanya dapat dilakukan 

ditengah-tengah manusia dan untuk kebaikan manusia itu sendiri, sehingga 

pemahaman akan kondisi dan permasalahan sosial, kemanusiaan, dan budaya menjadi 

penting. 



 

Pendekatan dalam ilmu-ilmu alam dalam mengkaji gejala alamiah bersifat 

subject oriented. Mahasiswa yang menekuni ilmu-ilmu eksakta akan mengkaji gejala 

alam melalui sudut pandang ilmu mereka. Dengan diberikannya kajian Ilmu Sosial 

Budaya Dasar (ISBD), diharapkan dapat memberi wawasan akan pentingnya 

pendekatan sosial dan budaya dalam menangani masalah alam. Perlunya dibangun 

pemahaman bahwa manusia tidak pernah lepas dari gejala alam dan kehidupan 

lingkungan sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut, beberapa perguruan tinggi 

memberlakukan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) sebagai mata kuliah bagi 

mahasiswa dari program ilmu alam atau eksakta. Hal ini dimaksudkan agar 

pendekatan sosial dan budaya senantiasa dipertimbangkan dan melandasi setiap 

upaya mencari solusi atas pemecahan dari masalah alam yang mereka hadapi. Dengan 

demikian, mahasiswa sebagai calon ilmuwan dan profesional harapan bangsa mampu 

bertindak secara arif dan bijaksana. 

Dalam konteks sebagai calon pendidik nantinya, mahasiswa perlu memiliki 

pemahaman tentang manusia dengan baik agar dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik pula. Seorang pendidik yang kesehariannya tentu akan selalu 

berhadapan dengan lingkungan sosial budaya (peserta didik, sesama pendidik, dan 

warga sekolah lainnya) dengan sifat ke-dinamisannya, aneka ragam kepribadiannya, 

budaya dan latar belakangnya, permasalahannya, serta kemampuan uniknya untuk 

belajar dan beradaptasi dari segala kondisi, menjadikan pendidik diharapkan selalu 

pandai dalam bersikap dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. 

 
B. Deskripsi Perkuliahan 

Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah mata kuliah yang mengkaji 

masalah sosial dan masalah budaya serta keberadaan manusia sebagai subjek bagi 

masalah-masalah tersebut. Baik dihadapkan pada masalah sosial maupun masalah 

budaya, diharapkan mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini dapat meningkat 

wawasannya, kepekaannya, serta berempati terhadap permasalahan tersebut maupun 

pemecahan masalahnya. 

ISBD akan memperluas pandangan bahwa masalah sosial, kemanusiaan, dan 

budaya dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Dengan wawasan ini mahasiswa 

tidak akan jatuh dalam sifat fanatisme bidang ilmu yang ditekuni. Karena sebuah ilmu 

secara mandiri tidak cukup mampu mengkaji dan menyelesaikan banyaknya 

permasalahan kemanusiaan, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh manusia. 

 
 
 



 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Capaian Pembelajaran dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengetahuan 

 Memahami dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya untuk 

mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya; 

 Menelaah Ayat-Ayat Al-Qur’an yang terkait dengan kajian sosial budaya, 

termasuk alternatif pemecahan permasalahannya dalam sudut pandang 

Islam; 

b. Ketrampilan 

 Menerapkan metode observasi dan wawancara dalam menelaah permasalahan 

sosial budaya di lingkungan sekitar; 

 Merumuskan alternatif pemecahan permasalahan sosial budaya melalui sudut 

pandang masing-masing bidang ilmu. 

c. Sikap 

 Menerima adanya berbagai macam perbedaan dalam setiap diri manusia dan 

kehidupan kolektif manusia; 

 Menghargai setiap perbedaan yang terdapat dalam diri manusia dan kehidupan 

kolektif manusia; 

 Memecahkan permasalahan sosial-budaya yang muncul dalam kehidupan 

kolektif manusia melalui diskusi; 

 Menunjukkan kepekaan, daya tanggap, kritis, serta empati atas solusi 

pemecahan masalah sosial budaya secara arif. 

 
Sedangkan capaian pembelajaran pertemuan yang merupakan penjabaran dari 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dibahas secara terperinci dalam RPS. 

 
D. Organisasi Materi 

Secara umum bahan kajian dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar 

bersumber pada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat (sosial, 

kemanusiaan, dan budaya). 

Apabila distrukturkan urutan materi yang akan dibahas dalam perkuliahan ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Manusia sebagai Makhluk Budaya; 

2) Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial; 



 

3) Manusia dan Peradaban; 

4) Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan; 

5) Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum; 

6) Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni; 

7) Manusia dan Lingkungan. 

 
E. Strategi Perkuliahan 

Dalam perkuliahan ini pendekatan yang digunakan adalah Student Centered 

Learning (SCL) yang memusatkan fokus kegiatan pembelajaran pada mahasiswa dan 

berorientasi kepada pencapaian Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) yang 

ditetapkan. Pendekatan SCL dalam implementasinya dilakukan dengan 

mengkolaborasikan metode pembelajaran terpadu (Ekspositori, Discovery Learning, 

Small Group Discussion, dan Cooperative Learning) dengan sumber pembelajaran 

buku referensi, proseding, dan jurnal yang memuat hasil penelitian ilmiah dan 

mutakhir agar proses pembelajaran senantiasa sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan terkini. 

 
F. Bahan Bacaan Perkuliahan 

Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) menggunakan rujukan berupa buku 

referensi, jurnal/proseding seminar/simposium/lokakarya terkini. Adapun daftar 

bahan bacaan perkuliahan sebagai berikut: 

 Herimanto, Winarno. 2011. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Bumi Aksara 

 Elly M. Setiadi, dkk. 2006. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Kencana 
Prenada Media 

 Sutopo Mulyawidodo, dkk. 2005. Ilmu Sosial Dasar dan Budaya Dasar. Surakarta 
: UNS Press 

 Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia. Jurnal Antropologi 
Indonesia. ISSN. 1693-167X (Open Acces in : http://journal.ui.ac.id/) 

 Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Masyarakat : Jurnal Sosiologi. 
e-ISSN 2460-8165 p-ISSN 0852-8489 (Open Acces in : 
http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/issue/archive) 

 Lab. Pengembangan Masyarakat (LPM-ANTROP) Jurusan Antropologi FISIP USU. 
Etnovisi; Jurnal Antropologi Sosial Budaya. ISSN: 0216-843x (Open Acces in : 
http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/) 

 Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP UNAND. Jurnal Antropologi 
Isu-isu Sosial dan Budaya. p-ISSN: 1410-8356 e-ISSN:2355-5963 (Open Acces in : 
http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/)  

 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Paradigma : Jurnal Kajian Budaya. 
e-ISSN: 2503-0868 p-ISSN: 2087-6017 (Open Acces in : 
http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/index/) 

 Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia UGM. Jurnal Manusia dan Lingkungan. 
e-ISSN: 2460-5727 p-ISSN: 0854-5510 (Open Acces in : http://jpe-
ces.ugm.ac.id/ojs/index.php/JML/index/) 



 

 Badan Tenaga Nuklir Nasional. JSTNI : Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir 
Indonesia. e-ISSN : 2503-1287 p-ISSN: 1411-3481 (Open Acces in : 
http://jurnal.batan.go.id/index.php/jstni/index/) 

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undiksha. JST : Jurnal Sains 
dan Teknologi. p-ISSN : 2303-3142 e-ISSN : 2548-8570 (Open Acces in : 
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/index/) 

 Jurnal dan proseding seminar/simposium/lokakarya terkini 
 
 

G. Tugas-Tugas Perkuliahan 

Dalam perkuliahan Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), selama satu semester 

mahasiswa akan membuat 2 (dua) tugas, yakni tugas kelompok terstruktur (membuat 

makalah dan mempresentasikan), dan tugas mandiri tidak terstruktur (membuat 

laporan kegiatan lapangan). Tugas kelompok terstruktur dikerjakan oleh mahasiswa 

sebanyak satu kali dalam satu semester dan mulai dikerjakan setelah awal pertemuan 

semester, dan tugas mandiri tidak terstruktur dikerjakan satu kali dalam satu 

semester dan dapat mulai dikerjakan setelah pertemuan ke-3 sampai dengan ke-12. 

Secara keseluruhan tugas mahasiswa memiliki bobot penilaian 30%, dengan rincian 

tugas kelompok terstruktur bobot nilainya 10% dan tugas mandiri tidak terstruktur 

bobot nilainya 20%. 

Deskripsi mengenai tugas perkuliahan mahasiswa adalah sebagaimana yang 

tercantum dalam Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) dan kriteria penilaiannya 

tercantum dalam Rubrik Penilaian Tugas Mahasiswa (RPTM). 

 

H. Kriteria Penilaian/Evaluasi 

Penilaian akhir dalam mata kuliah mengikuti ketentuan sebagaimana yang 

telah diatur dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro, yang 

menjelaskan mengenai bobot penilaian dari serangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan/ditempuh oleh mahasiswa, yaitu sebagai berikut: 

 

Komponen Penilaian 
Bobot/ 

Persentase Penilaian 

Tugas/Quis 30% 

Nilai UTS 30% 

Nilai UAS 40% 

 
a. Komponen Tugas Mahasiswa, komponen ini memiliki bobot 30% dari total 

komponen penilaian. Komponen Tugas Mahasiswa terdiri dari 2 (dua) 

subkomponen yakni Tugas Kelompok yang memiliki bobot 10% dan Tugas 

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/index/


 

Individu/Mandiri yang memiliki bobot 20%. Kriteria Penilaian tugas mahasiswa 

secara terperinci termuat dalam Rubrik Penilaian Tugas Mahasiswa (RPTM) 

b. Komponen Ujian Tengah Semester (UTS), komponen ini memiliki bobot 30% 

dari total komponen penilaian secara keseluruhan. Kriteria penilaian hasil 

Ujian Tengah Semester (UTS) didasarkan pada hasil otentik jawaban ujian dan 

dipengaruhi juga oleh waktu pelaksanaan ujian. Skor UTS otentik (sesuai 

dengan pencapaian mahasiswa) akan diberikan jika mahasiswa mengikuti 

Ujian Tengah Semester (UTS) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan bersama. Akan tetapi, skor otentik (skor perolehan mahasiswa) 

akan mendapatkan pengurangan (-2) jika mahasiswa mengikuti UTS tidak 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama atau susulan 1 minggu 

tepat atau lebih. 

c. Komponen Ujian Akhir Semester (UAS), komponen ini memiliki bobot 

terbesar dari keseluruhan komponen penilaian yakni 40%. Komponen Ujian 

Akhir Semester (UAS) memiliki prasyarat untuk dapat ditempuh, yaitu 

persentase kehadiran dalam perkuliahan minimal 75% kehadiran dari 

keseluruhan kegiatan perkuliahan. Jika prasyarat tersebut terpenuhi maka 

mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). 

Kriteria penilaian hasil Ujian Akhir Semester (UAS) didasarkan pada hasil 

otentik jawaban ujian dan dipengaruhi juga oleh waktu pelaksanaan ujian. 

Skor UAS otentik (sesuai dengan pencapaian mahasiswa) akan diberikan jika 

mahasiswa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) tepat waktu sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan bersama. Akan tetapi, skor otentik (skor 

perolehan mahasiswa) akan mendapatkan pengurangan (-2) jika mahasiswa 

mengikuti UAS tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama 

atau susulan 1 minggu tepat atau lebih. 

d. Keaktifan mahasiswa tidak secara eksplisit masuk ke dalam penghitungan hasil 

evaluasi kognitif. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi setiap 

mahasiswa untuk senantiasa aktif dalam proses belajar dan perkuliahannya. 

Mahasiswa yang selalu aktif akan membantu dirinya sendiri dalam menjalani 

proses belajar dan mencapai tujuan akhir pembelajaran. Meskipun tidak 

secara eksplisit masuk ke dalam penghitungan, tidak menutup kemungkinan 

catatan-catatan afektif setiap mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam perumusan nilai akhir mata kuliah atau bahkan pertimbangan kelulusan 

dalam mata kuliah tersebut. 



 

e. Hasil evaluasi merupakan akumulasi dari keseluruhan komponen penilaian 

dengan catatan-catatan afektif sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan/menentukan nilai akhir dan kelulusan mata kuliah. Apabila Nilai 

Akhir telah masuk ke BAAK maka usaha bagi mahasiswa untuk melengkapi 

komponen penilaian yang belum terpenuhi tidak lagi dapat dilakukan. 

Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas Nilai Akhir yang telah 

dikeluarkan dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung atas keberatan 

tersebut, dan Nilai Akhir dapat diperbaiki melalui Berita Acara Perbaikan Nilai 

Akhir yang diketahui Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas. 

 
I. Ketentuan Lain Selama Perkuliahan 

1. Jadwal dan Waktu Perkuliahan 

 Jadwal, waktu dan ruang perkuliahan sebagaimana yang tertera pada 

jadwal perkuliahan atau sesuai hasil kesepakatan antara dosen dengan 

mahasiswa pada pertemuan kontrak perkuliahan; 

 Toleransi waktu keterlambatan 15 menit; 

 Kesepakatan mengenai waktu bertugas presentasi, UTS, dan UAS harus 

ditaati; 

 Apabila dosen berhalangan hadir pemberitahuan akan disampaikan 

sebelumnnya; 

 Apabila mahasiswa berhalangan hadir hendaknya menyampaikan izin 

(pesan singkat, surat izin dokter, surat tugas, dan sebagainya) kepada 

dosen pengampu mata kuliah dengan memperhatikan etika dalam 

berkomunikasi. 

 

2. Pakaian selama Perkuliahan (Peraturan Disiplin Mahasiswa No: 

2015/III.3.AU/B/PER.UMM/2012, Bab III Pasal 4 Pelanggaran Disiplin perihal 

Pakaian Mahasiswa) 

 Hendaknya mengenakan pakaian yang sesuai dengan norma kesopanan dan 

kesusilaan; 

 Khusus mahasiswa FKIP dilarang mengenakan sepatu cats, dan celana 

jeans; 

 Dilarang mengenakan kaos oblong, celana ketat, transparan, rok pendek di 

atas lutut, baju lengan pendek (wanita), memakai sandal, mahasiswa pria 

dilarang memakai aksesoris wanita (kalung, anting, gelang dan berambut 

panjang); 



 

 Berambut panjang tak beraturan; 

 Dilarang mengenakan atribut partai atau organisasi yang tidak relevan 

dengan kehidupan kampus; 

 Ketika presentasi dan ujian WAJIB mengenakan almamater. 

 



 

 

 
BERITA ACARA KONTRAK PERKULIAHAN 

MATA KULIAH ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR (ISBD) SEMESTER II (DUA) 

PROGRAM STUDI ........................................... 

JURUSAN PENDIDIKAN MIPA FKIP UM METRO T.A. 2016/2017 
 
 

Pada hari ini ............................ tanggal ................................ bulan 

................................ tahun ................................, telah disepakati 

bersama hal-hal sebagai berikut: 

1. Aturan-aturan yang terdapat dalam Buku Pedoman Akademik 

Universitas Muhammadiyah Metro; 

2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Peraturan Disiplin 

Mahasiswa UM Metro No: 205/III.3.AU/B/PER.UMM/2012; 

3. Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan; 

4. Permasalahan yang muncul dikemudian hari terkait dengan perkuliahan 

dan belum ada dalam hasil kesepakatan pada hari ini, akan diselesaikan 

melalui komunikasi yang baik antara mahasiswa, dosen, dan/atau pihak 

yang berwenang (Dosen PA, Kaprodi, Kajur, Dekan) dengan tetap 

memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di Universitas 

Muhammadiyah Metro. 

Demikian berita acara kontrak perkuliahan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh 

dosen pengampu mata kuliah dan seluruh mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliah ini (daftar hadir terlampir). 

       
       Metro,        Maret 2017 

Dosen Pengampu Mata Kuliah,          Ketua Angkatan/Kelas, 
 
 
 
 
________________________          ___________________ 
NIDN.              NPM. 



 

Lampiran Berita Acara Kontrak Perkuliahan: 

Daftar nama mahasiswa peserta mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), 

Semester Genap 2016/2017 Program Studi ........................................... 

No. Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

No. Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

No. Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Metro,        Maret 2017 
Dosen Pengampu Mata Kuliah,          Ketua Angkatan/Kelas, 
 
 
 
 
________________________          ___________________ 
NIDN.              NPM. 


