Tabel 3.57. Filsafat Ilmu
1.

Nama Mata Ajar

Filsafat Ilmu

2.

Kode Mata Ajar

PHT 101

3.
4.
5.
6.

Beban studi
Semester
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
yang dibebankan pada
mata kuliah ini

7

Deskripsi Mata
Ajaran/Silabus

8.

Atribut Softskill

2 sks
VI
Tidak ada
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu (1)
menjelaskan sejarah, kedudukan dan funfsi bahasa indonesia
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (2) menggunakan
bahasa indonesia untuk mengungkapkan pikiran, gagasan dan
sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang
berkualitas (memenuhi syarat objektivitas, koherensi, kohesi,
efektivitas, efisiensi dan komunikatif) (3) memanfaatkan soft
skills kemahiran berbahasa indonesia untuk pengembangan
dirinya sebagai intelektual muda yang berwawasan
enterpreneurship.
Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang
masuk kategori mata kuliah pengembangan kepribadian (SK
Dirjen Dikti No 43/DIKTI/Kep/2006). mata kuliah ini tidak
semata-mata berorientasi pragmatis tetapi juga mengemban visi
politis dan ideologis untuk pementukan character vuilding. dalam
mata kuliah ini akan dibahas (1) sejarah, kedudukan dan fungsi
bahasa indonesia (2) penggunaan bahasa indonesia untuk
mengungkapkan pikiran, gagasan dan sikap ilmiah ke dalam
berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi syarat
objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi dan
komunikatif) (3) kemahiran berbahasa indonesia untuk
mengembangkan soft skills mahasiswa sebagai intelektual muda
yang berwawasan enterpreneurship (pembuatan surat-surat
bisnis, company profile, presentasi busines plan) sebagai jati diri
bangsa.
Disiplin, mampu berkomunikasi, kerja sama

9.

Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi dan tugas

10. Media Pembelajaran

LCD dan papan tulis

11. Penilaian Hasil Belajar

20% tugas+10% soft skill +30% UTS + 30% UAS

12. Dosen (PJMA & Anggota)

TIM MAWU Unair

13. Referensi Wajib

a.

Anggraini, A, dkk, 2006, mengasah menulis ketrampilan
ilmiah di perguruan tinggi, jakarta, graha ilmu
b.
tim MPK bahasa indonesia TPB Unair, 2007, buku ajar
mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) bahasa
indonesia untuk perguruan tinggi, surabaya, TPB, Universitas
airlangga
c.
nasuha, Yakub, dkk., 2009, bahasa indonesia untuk
77

penulisan karya tulis ilmiah, yogyakarta, media perkasa
d.
Nur Tanjung, B dan Ardial, 2007, pedoman penulisan
karya ilmiah, jakarta, kencana
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