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No Kompetensi Dasar Hasil Belajar Indikator Hasil Belajar Materi Metode Sumber Evaluasi 
1 Memahami konsep umum 

tentang filsafat bahasa 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
dasar filsafat bahasa, 
seperti pengertian, 
ruang lingkup dan 
orientasi filsafat 
bahasa 

Mahasiswa dapat: 
a. Menjelaskan pengerian 

filsafat bahasa 
b. Menjelaskan ruang 

lingkup dan orientasi 
filsafat bahasa 

 

 Pengertian dan 
ruang lingkup 
filsafat bahasa 

 Orientasi 
filsafat 
logosentrisme 

 Rizal Muntasyir, filsafat 
analitik sejarah; sejarah 
perkembangan dan peranan 
para tokohnya 
John Thmpson, filsafat 
bahasa dan hermeneutic 
masukan untuk penelitan 
empiric kualitatif 
Harry Hamersma, tokoh-
tokoh filsafat barat modern 
 

 

2 Memahami pokok-pokok 
pemikiran george Moore 

Mahasiswa mampu 
memahami latar 
belakang pemikiran 
dan pokok George 
Moore 

Mahasiswa dapat : 
a. Menjelaskan latar 

belakang pemikiran 
pemikiran george Moore 

b. Menjelaskan pemikiran 
george Moore tentang 
filsafat analisa bahasa  

 
 
 

George Moore 
dan filsafat 
analisa bahasa 

 Ayer, Russell and Moore, 
Analitical Heritage 
K. Berens, filsafat barat 
abad XX, inggris-Jerman 
Bernard Delfgaauw, flsafat 
abad 20 

 



3 Memahami pokok-pokok 
pemikiran Bertrand russell 

Mahasiswa mampu 
memahami latar 
belakang pemikiran 
dan pokok Bertrand 
Russell 

Mahasiswa dapat : 
a. Menjelaskan latar 

belakang pemikiran 
pemikiran Bertrand 
Russell 

b. Menjelaskan pemikiran  
Bertrand Russell 
Atoisme Logis 

 

Bertrand 
Russell dan 
Atoisme 
Logis 

 Ayer, Russell and Moore, 
Analitical Heritage 
K. Berens, filsafat barat 
abad XX, inggris-Jerman 
Bernard Delfgaauw, flsafat 
abad 20 

 

4 Memahami pokok 
pemikiran Ludwig 
Wittgenstein 

Mahasiswa mampu 
memahami latar 
belakang pemikiran 
dan pokok Ludwig 
Wittgeinstein 

Mahasiswa dapat : 
a. Menjelaskan latar 

belakang pemikiran 
pemikiran Ludwig 
Wittgentein 

b. Menjelaskan pemikiran 
Ludwig Wittgenstein 
tentang kebenaran 
penggunaan bahasa 

c. Menguraikan teori 
language Ludwig 
Wittgenstein 

 

Ludwig 
Wittgenstein dan 
language Game 

 Rizal Muntasyir, filsafat 
analitik sejarah; sejarah 
perkembangan dan peranan 
para tokohnya 
Anton Bakker, Metode-
metode filsafat 
K. Berens, filsafat barat 
abad XX, inggris-Jerman 
 

 

5 Memahami pokok 
pemikiran Gilbert Ryle 

Mahasiswa mampu 
memahami latar 
belakang pemikiran 
dan pokok  Gilbert 
Ryle 

Mahasiswa dapat : 
a. Menjelaskan latar 

belakang pemikiran 
pemikiran Gilbert Ryle 

b. Menjelaskan pemikiran 
Gilbert Ryle tentang 
category mistake 

c. Menyebutkan dokrin 
Mautikanya Sokrates 

 

Gilbert Ryle dan 
Category Mistake 

 Rizal Muntasyir, filsafat 
analitik sejarah; sejarah 
perkembangan dan peranan 
para tokohnya 
Anton Bakker, Metode-
metode filsafat 
K. Berens, filsafat barat 
abad XX, inggris-Jerman 
 

 



6 Memahami pokok John 
Austin 

Mahasiswa mampu 
memahami latar 
belakang pemikiran 
dan pokok John 
Austin 

Mahasiswa dapat : 
a. Menjelaskan latar 

belakang pemikiran 
pemikiran John Austin 

b. Menjelaskan pemikiran 
John Austin tentang 
Linguistic 
Phenomenology 

John Austin dan 
Linguistik 
Phenomenology 

 Rizal Muntasyir, filsafat 
analitik sejarah; sejarah 
perkembangan dan peranan 
para tokohnya 
Anton Bakker, Metode-
metode filsafat 
K. Berens, filsafat barat 
abad XX, inggris-Jerman 
 

 

7 Memahamipokok 
pemikiran strukturalisme 
dan post-strukturalisme 

Mahasiswa mampu 
memahami cirri dan 
perbedaan antara 
strukturalisme dan 
post-strukturalisme  

Mahasiswa dapat: 
a. Menjelaskan cirri dari 

analisi bahasa 
strukturalisme post-
strukturalisme 

b. Menguraikan orientasi 
strukturalisme dan post 
strukturslisme 

Strukturalisme 
dan post-
strukturalisme 

 Rizal Muntasyir, filsafat 
analitik sejarah; sejarah 
perkembangan dan peranan 
para tokohnya 
Anton Bakker, Metode-
metode filsafat 
K. Berens, filsafat barat 
abad XX, inggris-Jerman 
 

 

8 Memahami kritik bahasa Mahasiswa mampu 
memahami kajian 
bahasa secara kritis 

Mahasiswa dapat : 
a. Menjelaskan kritik 

bahasa secara internal 
structural 

b. Menjelaskan kritik 
bahasa secara eksternal-
pragmatikal  

Kritik bahasa  Rizal Muntasyir, filsafat 
analitik sejarah; sejarah 
perkembangan dan peranan 
para tokohnya 
Anton Bakker, Metode-
metode filsafat 
K. Berens, filsafat barat 
abad XX, inggris-Jerman 
 

 

 
 
 
 


