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No Kompetensi dasar Hasil Belajar Indikator Hasil belajar Materi Metode Sumber Evaluasi 
1 Memahami pengertian 

filsafat manusia dan 
ruang lingkup 
pembahasannya 

Mahasiswa mampu 
memahami pengertian 
filsafat manusia, ruang 
lingkup pembahasan, 
hubungannya dengan 
ilmu-ilmu lain dan 
manfaat mempelajarinya 

Mahasiswa dapat: 
 Menjelaskan pengertian 

filsafat manusia, obyek 
formal dan material 
pembahasannya 

 Memahami manfaat 
mempelajari filsafat 
manusia 

 Mengaitkan filsafat 
manusia dengan ilmu 
humaniora, baik filsafat 
itu sendiri maupun 
antropologi 

 Pengertian 
filsafat manusia 

 Manfaat 
mempelajari 
filsafat 
manusia, secara 
teoritis dan 
praktis 

 Hubungan 
filsafat manusia 
dengan ilmu-
ilmu humaniora 

Lecturing, 
Class discussion 

Drijarkara, filsafat 
manusia; Yogyakarta; 
Kanius 
Poedjawijayatma, 
manusia dengan 
alamnya (filsafat 
manusia) , Jakarta; 
Bina Aksara; Louis 
leahy; manusia sebuah 
mister, Sintesa 
filosofis tentang 
makhluk paradoksal 
  

Pre-test 

2 Memahami hakekat 
manusia sebagai 
makhluk yang 
bertubuh dan berjiwa 

Mahasiswa mampu 
mengetahui hakekat 
manusia; Tubuh dan jiwa 
dan persoalan-persoalan 
yang melingkupinya 

 Menelaskan Tubuh dan 
jiwa dalam pandangan 
filsafat klasik; 
Dualisme; herakleitos, 
plato dan Plotinos, 
Monisme; Aristoteles 
dan Stoa 

 Menjelaskan Tubuh dan 
jiwa dalam pandangan 

 Tubuh dan 
jiwa; 
pandangan 
filsafat klasik 

 Tubuh dan jiwa 
pandangan 
filsafat modern 

Card short, 
Info search, 
lecturing 

Mudji surtisno, 
manusia daam pijar-
pijar kekayaan 
dimensi, Yogyakarta; 
Kanius; Theo Huijber, 
manusia merenungkan 
makna hidupnya, 
Yogayakarta; Kanius; 
Van Der Weij, Filsuf-

Portofolio- 
Pre-test 



filsafat modern; 
pertarungan tubuh dan 
jiwa rene Decartes 

filsuf besar tentang 
manusia 

3 Memahami beberapa 
substansi penting 
manusia 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menganalisis manusia 
sebagai makhluk yang 
berkehendak, 
berakal,bereksistensi, 
fenomenal, terkungkung 
oleh struktur, memiliki 
simbol dan transenden   

 Menjelaskan subtansi 
manusia adalah 
kehendak buta; 
Schopenhaur, kehendak 
untuk berkuasa; 
Nietzshe 

 Menjelaskan subtansi 
manusia sebagai 
makhluk berakal; 
perkembangan akal 
dalam pandangan 
positivisme August 
Comte, rasio manusia 
dalam pandangan 
postmodern; derrida 

 Menjelaskan subtansi 
manusia sebagai 
makhluk yang 
bereksistensi; eksistensi 
manusia sebagai 
makhluk subyektif dan 
individual; Kirkegaard, 
manusia sebagi ada 
dalam dunia;  
Heidegger, konflik 
eksistensi manusia; 
Sartre 

 Menjelaskan subtansi 
manusia secara 

 Manusia 
sebagai 
makhluk yang 
berkehendak 

 Rasio dan akal 
manusia 

 Manusia dan 
eksistensialisme 

 Manusia dan 
strukturalisme 

 Manusia 
makhluk 
trasenden dan 
religius 

Lecturing, 
Class 
discussion, 
active debate 

Zainal Abidin, filsafat 
manusia, Bandung; 
Rosdakarya, M. 
sastrapratedja (ed), 
manusiamulti 
dimensional, Jakarta; 
Gramedia, Van Der 
Weij, Filsuf-filsuf 
besar tentang manusia 

Portofolio- 
Pre-test 



fenologis; Huseerl 
 Menjelaskan subtansi 

manusia yang 
erkungkung secara 
structural; levi Strauss, 
Saussure, dan Foulcault 

 Menjelaskan subtansi 
manusia sebagai 
makhluk trasenden ‘ 
perspektif filsafat 
perenial’ homo religius’ 
Mircea Eliiade, 
Eksistensi dan 
trasendensi; K. Jaspers 

 Menjelaskan subtansi 
manusia sebagai 
makhluk yang memilki 
simbol ; Sigmund Freud 
dan Ernmst cassirer   

4 Memahami manusia 
sebagai makhluk multi 
demensional 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan, memahami 
dan mengkritisi manusia 
sebagai makhluk yang 
berdimensi sosial, budaya 
dan sejarah  

 Menjelaskan hakekat 
manusia secara sosial; 
hubungan antar manusia 
dan hubungan antara 
manusia dan pranata 
sosial 

 Menjelaskan manusia 
sebagai makhluk yang 
berbudaya dan memili 
simbol-simbol 
kebudayaan 
 Menjelaskan 

dimensi histories 

 Dimensi 
sosial 
manusia 

 Dimensi 
budaya 
manusia 

 Dimensi 
histories 
manusia 

Lecturing, 
Class 
discussion, 
Power of two 

Mudji surtisno, 
manusia daam pijar-
pijar kekayaan 
dimensi, Yogyakarta; 
Kanius; Theo Huijber, 
manusia merenungkan 
makna hidupnya, 
Yogyakarta; Kanius, 
M sastrapratedja (ed), 
manusiamulti 
dimensional, Jakarta; 
Gramedia 

Pre-test 



manusia; manusia 
dan perubahan 
sejarah; Ortega Y. 
Gasset, 
Masyarakat 
industri modern; 
Kritik Herbert 
Marcuse dan 
mazhdab Franfurt 

 
 

 


