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Capaian Pembelajaran
(CP)

CPL - PRODI
S1
S8

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

P1

P2

Menguasai konsep ilmu pendidikan sebagai suatu sistem secara teori dan praktek terutama yang berkaitan dengan teori dan konsep
pendidikan jasmani dan olahraga.
Menguasai konsep dan teori ilmu fisiologi, psikologi, filsafat ilmu dan sosiologi olahraga sebagai dasar keilmuan dari pendidikan jasmani
dan olahraga

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya
seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang
keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis
yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;

KK6 Memiliki keterampilan dalam menganalisis masalah-masalah pendidikan jasmani dan olahraga secara teoritik maupun praktis serta
mampu mencari kemungkinan pemecahannya sesuai dengan isu-isu terkini.

CP-MK
M1 Mahasiswa mampu mengetahui konsep Ilmu dan filsafat ilmu
M2 Mahasiswa mampu memahami Aliran filsafat dan komponen ilmu serta nilainya
M3 Mahasiswa mampu mengaplikasi Konsep kogika, penalaran ilmiah sintesis dan analisis
M4 Mahasiswa mampu menganalisis Dampak perkembangan ilmu, sehingga munculnya aliran post modernism, dan aliran lainnya

termasuk nilai islam beserta budayanya
M5 Mahasiswa mampu mensintesis isu dan perkembangan filsafat ilmu hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sub-CPMK
L1 Mengetahui konsep Ilmu dan filsafat
L2 Mendefinisikan Filsafat dan filsafat ilmu



L3 Mengidentifikasi Ilmu pengatahuan dan perkembangannya
L4 Mengungkap Ontologi sebagai cabang filsafat dalam keilmuan
L5 Mengungkap Epistemologi sebagai cabang filsafat dalam keilmuan
L6 Mengungkap Aksiologi sebagai cabang filsafat dalam keilmuan
L7 Mengkonstrusi ilmu dan nilai dalam filsafat
L8 Mengkonstrusi logika dan penalaran ilmiah dalam filsafat
L9 Mengkonstrusi Hakekat metode analisis dan sintesis dalam pendekatan ilmiah beserta korelasinya
L10 Menganallisis aliran modern dan postmodernisme
L11 Menganalisis Aliran filsafat islam
L12 Menentukan konsep, ide dan hubungan dari islam dan budaya
L13 Memecahkan dampak perkembangan ilmu dalam hidup manusia
L14 Merencanakan isu dan perkembangan ilmu dan filsafat dalam berbagai pandangan dan aliran yang pernah ada.

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar filsafat dan filsafat pendidikan (pengertian, maksud, tujuan, manfaat karakteristik, kajian
filssafat dan filsafat pendidikan), aliran filsafat dan komponen pendidikan dalam sudut pandang filsafat, konsep filsafat dalam ide, konsep dan
implementasi serta proses evaluasi pendidikan, dan analisis seluruh masalah dan mencari solusi dari permasalah pendidikan secara filosofis.

Materi pembelajaran/
Pokok Bahasan

1. Konsep Ilmu dan filsafat ilmu,
2. Aliran filsafat dan komponen ilmu serta nilainya
3. Konsep kogika, penalaran ilmiah sintesis dan analisis
4. Dampak perkembangan ilmu, sehingga munculnya aliran post modernism, dan aliran lainnya termasuk nilai islam beserta budayanya.
5. Isu dan perkembangan ilmu dan filsafat dalam berbagai pandangan dan aliran yang pernah ada

Pustaka Utama :

Pendukung:

Media Pembelajaran Perangkat Lunak : Perangkat Keras :

SOFTWARE : HARDWARE :
Team Teaching 1. DR. Aef Rohendi. M.PD

2. DR. Sri Widaningsih ., SPd.I., M.Pd
Matakuliah Syarat Filsafat ilmu

Pert
Ke

Sub-CP-MK
(sbg kemampuan

akhir yg
diharapkan)

Indikator Kriteria & Bentuk
Penilaian

Metoda Pembelajaran
[ estimasi Waktu]

Pengalaman Belajar Materi Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Mampu Mengetahui Ketepatan mengetahui Kriteria :  ceramah dan diskusi kelas Mahasiswa mampu:  Pengertian ilmu, 5



konsep Ilmu dan
filsafat

konsep:
 ilmu
 Filsafat
 Filsafat ilmu

Ketepatan
penguasaan

Bentuk Test
 Kuis
 Telaah berbagai

sumber yang
direkomdasikan`

[TM : 1x (2x50”)]

 Tugas: Membuat ringkasan
tentang konsep ilmu filsafat
dan filsafat ilmu

[BT+BM)=(1+1)x(2x60”)]

1. Menyimak
2. Menyusun

ringkasan kuliah

filsafat dan filsafat
ilmu

 Kedudukan dan peran
ilmu maupun filsafat
ilmu

 Kajian tentang ilmu,
filsafat dan filsfat ilmu.

2 Mendefinisikan
Filsafat dan filsafat
ilmu

Ketepatan memahami:
definisi

 Ilmu
 filsafat
 filsafat ilmu menurut
berbagai ahli filsafat

Ketepatan dan
penguasaan

Bentuk Test
 Kuis

 Perceptions Students
Have
[TM : 1x (2x50”)]

 Tugas: Membuat
persepsi setiap kelompok
dan membuat
klarifikasinya.
[BT+BM)=(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu:
1. membuat persepsi

dari kajian yang
ada;

2. membuat klarifikaski
dan menyimpulkan
konsep

 definisi ilmu
 definisi filsafat
 definisi filsafat ilmu
menurut para ahli
filsafat

5

3 Mengidentifikasi
Ilmu pengatahuan
dan
perkembangannya

Ketepatan dalam
mengidentifikasi ;
 ilmu pengetahuan
 perkembangan ilmu
pengetahuan

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
 Ulasan tertulis

 Problem solving

[TM:1x(2x50”)]
Tugas:

 Membuat makalah
 presentasi

[BT=BM(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu:
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi kasus

berdasarkan teori
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 pengertuan dan
kedudukan ilmu
pengetahuan

 perkembangan ilmu
Pengetahuan di
berbagai negara

5

4 Mengungkap
Ontologi sebagai
cabang filsafat
dalam keilmuan

Ketepatan dalam
mengungkap:

 Pengertian dan
kedudukan ontologi

 Konsep ontologi
 Sifat dan karakteristik
ontologi

 bagian dan ciri
ontology

 Kerangka ontologi

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
 membuat

kesimpulan

 Discovery Learning

[TM:1x(2x50”)]
 Tugas :

Membuat laporan
kelompok

[BT=BM(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu :
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi materi
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 Pengertian dan
kedudukan ontologi

 Konsep ontology
 Sifat dan karakteristik
ontology

 bagian dan ciri
ontology

 Kerangka ontologi

10

5 Mengungkap
Epistemologi

Ketepatan dalam
mengungkap:

 Pengertian dan

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

 Discovery learning

[TM:1x(2x50”)]

Mahasiswa mampu :
1. Mencari informasi

terkait tema

 Pengertian dan
kedudukan
epistemologi

5



sebagai cabang
filsafat dalam
keilmuan

kedudukan
epistemology

 Konsep epistemology
 Sifat dan karakteristik
epistemology

 Bagian dan ciri
epsitemology

 Kerangka
Epistemologi

Bentuk Non-test
 membuat

kesimpulan

 Tugas-2 :
Mahasiswa berkempok
sesuai dengan 2 aliran
filasafat

 merespon dan
mengklarifikasi

[BT=BM(1+1)x(2x60”)]

2. Diskusi materi
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 Konsep epistemology
 Sifat dan karakteristik
epistemology

 Bagian dan ciri
epsitemology

 Kerangka
Epistemologi

6 Mengungkap
Aksiologi sebagai
cabang filsafat
dalam keilmuan

Ketepatan dalam
mengungkap tentang:

 Pengertian dan
kedudukan aksiologi

 Konsep Aksiologi
 Sifat dan karakteristik
Aksiologi

 Bagian dan ciri
Aksiologi

 Kerangka
Epistemologi

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
 membuat

kesimpulan

 Discovery Learning

[TM:1x(2x50”)]
 Tugas :

Mahasiswa berkempok
sesuai dengan 2 aliran
filasafat

 merespon dan
mengklarifikasi
[BT=BM(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu :
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi materi
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 Pengertian dan
kedudukan aksiologi

 Konsep Aksiologi
 Sifat dan karakteristik
Aksiologi

 Bagian dan ciri
Aksiologi

 Kerangka
Epistemologi

5

7 Mengkonstrusi ilmu
dan nilai dalam
filsafat

Ketepatan membangun;
 Pengertian ilmu dan
nilai filsafat

 Kedudukan Konsep
ilmu dan nilai dalam
filsafat

 Peranan dan
kedudukan ilmu
dalam pemikiran
filsafat

 Peranan dan
kedudukan nilai dalam
pemikiran filsafat

 Bagian dan kerangka
ilmu serta nilai dalam
filsafat

Kriteria :
Ketepapan dan
penguasaan

Bentuk test
 Presentasi
 Simulasi

 Discoveri Learning
[TM: 1x(2x50”)]

Tugas :
 Membuat kelompok
 Presentasi dan klarifikasi

[BT=BM(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu:
1. Mahasiswa

mampu :
2. Mencari informasi

terkait tema
3. Diskusi materi
4. Presentasi
5. Tanya jawab
6. Klarifikasi

 Pengertian ilmu dan
nilai filsafat

 Kedudukan konsep
ilmu dan nilai dalam
filsafat

 Peranan dan
kedudukan ilmu
dalam pemikiran
filsafat

 Peranan dan
kedudukan nilai dalam
pemikiran filsafat

 Bagian dan kerangka
ilmu serta nilai dalam
filsafat pemikiran
filsafat

10

8. Ujian Tengah Semester

9. Mengkonstrusi Ketepatan membangun: Kriteria :  Perceptions Students M Mahasiswa mampu :  Pengertian logika dan 10



logika dan
penalaran ilmiah
dalam filsafat

 Logika filsafat ke
dalam ilmu

 Penalaran Ilmiah
filsafat ke dalam ilmu

 Logika dan penalaran
filsafat dalam
kerangka berpikir ilmu
dan
perkembangannya

Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
 membuat

kesimpulan

Have
[TM : 1x (2x50”)]

 Tugas: Membuat
persepsi setiap kelompok
dan membuat
klarifikasinya

[BT+BM)=(1+1)x(2x60”)]

1. Mencari informasi
terkait tema

2. Diskusi materi
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

penalaran ilmuah
 kedudukan dan fungsi
logika dan penalaran
ilmiah dalam filsafat

 Logika filsafat ke
dalam ilmu

 Penalaran Ilmiah
filsafat ke dalam ilmu

 Logika dan penalaran
filsafat dalam
kerangka berpikir ilmu
dan
perkembangannya

10. Mengkonstrusi
Hakekat metode
analisis dan sintesis
dalam pendekatan
ilmiah beserta
korelasinya

Ketepatan
membangun :
 hakekat metode
analisis dalam
filsafat.

 Hakekat sintesis
dalam filsafat

 Pendekatan ilmiah
dalam ranah analisis
serta sintesis dalam
ranah keilmuan

 korelasi antara
analisis dan sintesis

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
 membuat

kesimpulan

 Problem solving
[TM : 1x (2x50”)]

 Tugas: Mencari informasi
terkait, diskusi dan
presentasi
[BT+B)=(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu:
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi kasus

berdasarkan teori
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 Pengertian metode
analisis dan sintesis

 Hakekat metode
analisis dalam
filsafat.

 Hakekat sintesis
dalam filsafat

 Pendekatan ilmiah
dalam ranah analisis
dan sintesis dalam
ranah keilmuan.

 Korelasi antara
analisis dan sintesis

10

11. Menganallisis aliran
modern dan
postmodernisme

Ketepatan
menganalisis:
 Konsep Filsafat
Modern dan
Postmodern

 Aliran modern
 Aliran
Postmodernisme

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
 membuat

kesimpulan

 discovery learning
[TM : 1x (2x50”)]

 Tugas: Mencari informasi
terkait, diskusi, Tanya
jawab dan presentasi

[BT+B)=(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu :
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi materi
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 Konsep filsaafat
modern dan
postmodern

 Pemikiran dan catatan
aliran modern

 Tokoh aliran modern
 Pemikiran dan catatan
aliran post modernism

 Tokoh aliran
postmodernisme

10



12. Menganalisis Aliran
filsafat islam

Ketepatan
menganalisis:
 Konsep Filsafat Islam
 Aliran filsafat islam
 Pemikiran aliran
filsafat islam

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
 membuat

kesimpulan

 Discovery Learning
[TM: 1x(2x50”)]

Tugas :
 Membuat kelompok
 Presentasi dan klarifikasi

[BT=BM(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu :
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi materi
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 Konsep filsafat islam
dan landasan berpikir
aliran islam

 Jenis metode aliran
filsafat islam

 Pemikiran-pemikiran
aliran filsafat islam

 Tokoh-tokoh aliran
filsafat islam

10

13. Menentukan
konsep, ide dan
hubungan dari islam
dan budaya

Ketepatan menentukan:
 Konsep Keislaman

dan budaya
 Ide keislaman dan

budaya
 Hubungan islam dan

budaya
 Dampak dan

kedudukan konsep,
ide dan hubungan
dari islam dan
budaya

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
 membuat

kesimpulan

 Discoveri Learning
[TM: 1x(2x50”)]

Tugas :
 Membuat kelompok
 Presentasi dan klarifikasi

[BT=BM(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu :
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi materi
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 Nilai keislaman dan
nilai budaya dalam
ilmu

 Konsep Keislaman
dan budayadalam
ilmu

 Ide keislaman dan
budaya dalam ilmu

 Hubungan islam dan
budaya dalam ilmu

 Dampak dan
kedudukan konsep,
ide dan hubungan
dari islam dan budaya

5

14. Memecahkan
dampak
perkembangan ilmu
dalam hidup
manusia

Ketepatan memecahkan
 Perkembangan ilmu

pengetahuan
 Seluruh

permasalahan dalam
perkembangan ilmu
yang ada

 Seluruh tuntutan dari
perkembangan ilmu

 Dampak
perkembangan ilmu

Kriteria :
Ketepatan
penguasaan

Bentuk Non-test
membuat
kesimpulan

 Discovery Learning
[TM: 1x(2x50”)]

Tugas :
 Membuat kelompok
 elisitasi menyimpulkan

dan klarifikasi
[BT=BM(1+1)x(2x60”)]

Mahasiswa mampu :
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi materi
3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

 Perkembangan ilmu
pengetahuan

 Seluruh
permasalahan dalam
perkembangan ilmu
yang ada

 Seluruh tuntutan dari
perkembangan ilmu

 Dampak
perkembangan ilmu

5

15. Merencanakan isu
dan perkembangan
ilmu dan filsafat
dalam berbagai

Mampu merencanakan:
 isu-isu dan

perkembangan
pemikiran aliran

Kriteria :
Ketepatan dan
penguasaan
Bentuk Test dan

 discovery learning
[TM : 1x (2x50”)]

 Tugas: Mencari

Mahasiswa mampu :
1. Mencari informasi

terkait tema
2. Diskusi materi

 Paradigm filsafat
terhadap IPTEK
yang ada

 Isu-isu yang ada

5



pandangan dan
aliran yang pernah
ada

filsafat ilmu
 Isu-isu dan

perkembangan ilmu
pengetahuan dan
teknoliogi yang ada

non tes
 membuat

kesimpulan

informasi terkait,
diskusi, Tanya jawab
dan presentasi

[BT+B)=(1+1)x(2x60”)]

3. Presentasi
4. Tanya jawab
5. Klarifikasi

dalam pemikiran
para filusuf tentang
perkembangan
IPTEK

 Perkembangan ilmu
dan filsafat dalam
berbagai
pandangan.

16.
EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)

Penilaian :
Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk kehadiran mengikuti proses pembelajaran,
Penugasan, ujian tengah semester dan ujian ahir semester ( teori dan praktik)
1. Kehadiran : 15%
2. Penugasan : 25%
3. UTS : 15%
4. UAS : 20%
5. Keaktifan : 25 %

TUGAS-TUGAS YANG HARUS DISELESAIKAN MAHASISWA:

1. Mencari, membaca referensi lain dan membuat rangkuman terkait capaian pembelajaran khusus untuk pengkayaan materi
2. Membuat kelompok
3. diskusi kelompok
4. Elisitasi
5. presentasi
6. menyimpulkan
7. Klarifikasi

Cimahi, September 2019
Kaprodi Magister Penjas

DR. Ahmad Sobarna., M.Pd

Mengetahui,
Wakil Ketua I

DR. Jajang Hendar Hendrawan., M.Pd




