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Minggu 
ke 

Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

1 IBD sebagai salah satu        
MKDU 
 
TIU :  
Mahasiswa dapat memahami 
hakekat dan fungsi IBD 
dalam perguruan tinggi 

Pengertian, Tujuan, IBD dan IPS 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian IBD 
- Mahasiswa dapat menyebutkan tujuan 

IBD 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

kelompok ilmu pengetahuan 
IBD dan IPS 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

perbedaan antara IBD dan IPS 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

persamaan antara IBD dan IPS 
Ruang Lingkup IBD 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

golongan  bahan pelajaran IBD 
 

Ceramah dan 
tanya jawab 

Papan tulis, 
OHP 

 1 

2 Manusia dan Kebudayaan 
 
TIU : Mahasiswa dapat 
memahami dan menghayati 
berbagai kenyataan yang 
diwujudkan oleh kebudayaan 
dan dapat mengkaji semua 
hubungan antara manusia 

Manusia 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

tentang unsur-unsur yang 
membangun manusia 

Hakekat Manusia 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

hakekkat manusia 
- Mahasiswa dapat membedakan  

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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 Halaman 2 

Minggu 
ke 

Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

dan kebudayaan, mengetahui 
hakekat manusia,mengerti 
tentang semua unsur-unsur 
kebudayaan 

manusia dengan makhluk yang lain 
Kepribadian Bangsa Timur 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

tentang kepribadian bangsa timur  
- Mahasiswa dapat menunjukan bagan 

psiko-sosiogram manusia 
Pengertian kebudayaan 
- Mahasiswa dapat mendefinisikan 

kebudayaan 
- Mahasiswa dapat menyeutkan tokoh-

tokoh kebudayaan 
Unsur-unsur kebudayaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 7 

unsur kebudayaan universal 
- Mahasiswa  dapat membedakan 

kebudayaan dalam dua bentuk wujud 
Wujud kebudayaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

wujud kebudayaan menurut dimensi 
wujudnya 

Orientasi Nilai Budaya 
- Mahasiswa dapat menggunakan 5 

masalah pokok kehidupan manusia 
dalam sisitem nilai budaya 

Perubahan Kebudayaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan faktor 

– faktor yang mempengaruhi diterima 
atau tidaknya suatu unsur 
kebudayaan baru 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 
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Minggu 
ke 

Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

penyebab terjadinya gerak/ 
perubahan kebudayaan 

Kaitan Manusia dan kebudayaan  
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

hubungan antara manusia dan 
kebudayaan 

- Mahasiswa dapat memberikan contoh 
tentang hubungan antara manusia 
dengnan kebudayaan 

- Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian dialektis 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 
tahap dalam proses dialektis 

3 Konsepsi Ilmu Budaya Dasar 
dalam kesusastraan 
 
 
TIU :  
Mahasiswa dapat memahami 
dam mengerti tentang 
konsepsi ilmu budaya dasar 
dalam kesusastraan 

Pendekatan Kesusastraan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian sastra dan seni 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

peranan sastra 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

hubungan  sastra dan seni dengan 
ilmu budaya dasar 

Ilmu Budaya Dasar yang dihubungkan         
dengan prosa 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian prosa 
- Mahasiswa dapat menyebutkan jenis-

jenis prosa 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 5 

komponen dalam prosa lama 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 5 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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Minggu 
ke 

Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

komponen dalam prosa baru 
Nilai-nilai dalam prosa fiksi 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian prosa fiksi 
- Mahasiswa dapat menyebutkan nilai-

nilai yang ada dalam prosa fiksi 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 2 

karya sastra 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 

contoh prosa 
Ilmu Budaya Dasar yang dihubungkan        
dengan puisi 
- Mahasiswa dapat 

menjelaskanpengertian puisi 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

kreativitas penyair dalam membangun 
puisinya 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 
alasan-alasan yang mendasari 
penyajianpuisi dalam IBD 

- Mahasiswa dapat menuliskan 1 
contoh puisi 

4 Manusia dan cinta kasih 
 
TIU :  
Mahasiswa dapat memahami 
dan mengerti tentang cinta 
kasih, serta kaitannya dengan 
manusia 

Pengertian cinta kasih 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian cinta kasih 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

unsur tentang cinta 
- Mahasiswa dapat menggambarkan 3 

unsur dalam segitiga cinta 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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Minggu 
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Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

tingkatan cinta 
Cinta menurut ajaran agama 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

berbagai bentuk cinta 
- Mahasiswa dapat menuliskan ayat-

ayat Al-Qur’an tentang cinta 
Kasih sayang 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian kasih sayang 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

macam-macam cinta kasih dari orang 
tua 

- Mahasiswa dapat menuliskan contoh-
contoh tentang kasih sayang 

Kemesraan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian kemesraan 
- Mahasiswa dapat menuliskan puisi 

tentang kemesraan 
Pemujaan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian pemujaan 
Belas Kasihan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian belas kasih 
- Mahasisswa dapat menyebutkan 

cara-cara menumpahkan belas kasih 
Cinta kasih erotis 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian cinta kasih erotis 
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Minggu 
ke 

Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

5 Manusia dan Keindahan 
 
TIU :  
Mahasiswa dapat mengetahui 
dan memahami tentang 
keindahan, renungan, 
keserasihan serta kaitannya 
dengan manusia didalam 
kehidupan sehari-hari 

Keindahan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian keindahan 
- Mahasiswa dapat membedakan 

antara keindahan sebagai suatu 
kualitas abstrak dan sebagai sebuah 
banda tertantu yang indah 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 
tentang keindahan yang seluas-
luasnya 

- Mahasiswa dapat menjelaskan 
tentang nilai etetik 

- Mahasiswa dapat membedakan nilai 
ekstrinsik dan nilai instrinsik 

- Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian tentang kontemplasi dan 
ekstansi 

Renungan  
- Mahasiswa dapat menyebutkan teori-

teori dalam renungan 
Keserasian 
- Mahasiswa dapat menyebutkan teori-

teori keserasian 
 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 

6 Manusia dan penderitaan 
 
TIU :   
Mahasiswa dapat memahami 
dan menghayati kenyataan-
kenyataan yang ada dalam 

Pengertian Penderitaan  
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian penderitaan 
- Mahasiswa dapat memberikan contoh 

tentang penderitaan 
 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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Minggu 
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Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

kehidupan manusia dengan 
berbagai macam penderitaan, 
pengaruh  dan sebab yang 
ada 

Siksaan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian siksaan 
- Mahasiswa dapat menjkelaskan 

tentang phobia 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

siksaan yang sifatnya psikis 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

penyebab seseorang merasa 
ketakutan 

Kekalutan Mental 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian kekalutan mental 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

gejala-gejala seseorang mengalami 
kekalutan mental 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 
tahap-tahap gangguan kejiwaan 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 
sebab-sebab timbulnya kekalutan 
mental 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 
proses-proses kekalutan mental 

Penderitaan dan perjuangan  
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

hubungan antara penderitaan dan 
perjuangan  

Penderitaan, media masa dan seniman 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

hubungan antara penderitaan, media 
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Minggu 
ke 

Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

masa dan seniman 
Penderitaan dan sebab-sebabnya 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

sebab-sebab timbulnya penderitaan 
Pengaruh Penderitaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

pengaruh yang akan terjadi pada 
seseorang jika mengalami 
penderitaan      

7 Manusia dan Keadilan 
 
TIU :  
Mahasiswa dapat memahami 
dan mengerti tentang  
berbagai macam keadilan,  
keadilan sosial, kejujuran, 
kecurangan dan kenyataan 
yang ada dalam kehidupan 
serta kaitannya dengan 
manusia 
 
 

Pengertian keadilan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian keadilan  
- Mahasiswa dapat menjelaskan makna 

keadilan 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 

contoh keadalan 
Keadilan Sosial 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 1 sila 

dalam pancasila yang ada 
hubungannya dengan keadilan sosial 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 5 
wujud keadilan sosial yang diperinci 
dalam perbuatan dan sikap 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 8 jalur 
pemerataan yang merupakan asas 
keadilan sosial 

Berbagai macam keadilan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

macam-macam keadilan 
 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

Kejujuran 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian kejujuran 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

hakekat kejujuran 
Kecurangan  
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian kecurangan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

sebab-sebab orang melakukan 
kecurangan 

Perhitungan (HISAB) dan pembalasan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

macam-macam perhitungan dan 
pembalasan 

Pemulihan Nama Baik 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian tentang nama baik 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

hakekat pemulihan nama baik 
Pembalasan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian tentang pembalasan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

penyebab pembalasan 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 

contoh pembalasan 
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Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

8 Manusia dan Pandangan 
Hidup 
 
TIU :  
Mahsiswa dapat memahami 
dan mengerti tentang 
pandangan hidup, cita-cita, 
kebajikan, keyakinan, usaha 
atau perjuangan, langkah-
langkah pandangan hidup 
serta kaitannya dengan 
manusia dalam kehidupannya 

Pengertian pandangan hidup dan 
ideologi 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian pandangan hidup 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

macam-macam sumber pandangan 
hidup 

- Mahasiswa dapat menjelaskan 
pandangan hidup muslim 

- Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian ideologi 

- Mahasiswa dapat menyebutkan 2 hak 
ideologi 

Cita-cita 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian tentang cita-cita 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 

contoh cita-cita 
Kebajikan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian tentang kebajikan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan makna 

kebajikan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

faktor-faktor yang menentukan tingkah 
laku seseorang 

Usaha/ Perjuangan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian usaha/perjuangan 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 ayat 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

al-qur’an tentang usaha /perjuangan 
Keyakinan atau Kepercayaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

aliran filsafat 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian keyakinan atau 
kepercayaan 

Langkah-langkah berpandangan hidup 
yang baik 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

langkah-langkah berpandangan hidup 
yang baik 

9 Manusia dan Tanggung 
jawab 
 
TIU :  
Mahasiswa dapat memahami 
dan mengerti tentang 
tanggung jawab, macam-
macam tanggung jawab, 
pengabdian atau 
pengorbanan, serta kaitannya 
denngan manusia dalam 
kehidupannya 

Pengertian Tanggung Jawab 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pngertian tanggung jawab 
- Mahasiswa dapat menjelaskan makna 

tanggung jawab 
Macam-macam Tanggung jawab 
- Mahasiswa dapat menyebutkan jenis-

jenis tanggung jawab 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 

contoh pada tiap-tiap jenis tanggung 
jawab 

Pengabdian dan Pengorbanan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian pengabdian  
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

macam-macam pengabdian 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 

contoh pengabdian dalam kehiidupan 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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(TIU) 
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Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

sehari-hari 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian pengorbanan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

macam-macam pengorbanan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan akibat 

dari pengorbanan 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 

contoh tentang pengorbanan 
10 Manusia dan kegelisahan 

 
TIU :  
Mahasiswa dapat memahami 
dan mengerti tentang  
berbagai macam 
kegelisahan, sebab-sebab 
orang kelisa, keterasingan , 
kesepian, dan usaha-usaha 
mengatasi kegelisahan/ 
ketidak pastian serta 
kaitannya dengan manusia 
dalam kehidupannya 

Pengertian kegelisahan 
- Mahasiswa dapat mejelaskan 

pengertian kegelisahan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

macam kecemasan yang menimpa 
manusia 

Sebab-sebab orang gelisa 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

sebab-sebab orang gelisa 
- Mahasiswa dapat menuliskan contoh 

–contoh orang gelisa 
Usaha-usaha mengatasi kegelisahan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

usaha-usaha mengatasi kegelisahan 
- Mahasiswa dapat menuliskan contoh-

contoh  mengatasi kegelisahan 
Keterasingan  
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian keterasingan 
- Mahasiswa dapat menuliskan 1 ayat 

Al-qur’an tentang keterasingan 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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Media 
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Kesepian 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

penngertian kesepian 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

macam-macam penyebab terjadinya 
kesepian 

- Mahasiswa dapat menuliskan contoh-
contoh orang yang sedang kesepian 

Ketidak Pastian 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian ketidak pastian 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 
-  macam-macam penyebab terjadinya 

ketidak pastian 
- Mahasiswa dapat meniliskan 1 conto 

tentang ketidak pastian 
Usaha-usaha mengatasi ketidak pastian 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

usaha-usaha mengatasi ketidak 
pastian  

- Mahasiswa dapat menuliskan ayat-
ayat Al-qur’an dalam mengataasi 
ketidak pastian 

11 Manusia dan  Harapan 
 
TIU :  
Mahaiswa dapat memahami 
dan mengerti tentang 
harapan, sebab manusia 
mempunya harapan, doa, 

Pengertian Harapan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengeertian harapan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

persamaan harapan dan cita-cita  
- Mahasiswa dapat menuliskan contoh-

contoh harapan 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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ke 

Pokok Bahasan Dan  
Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 
Metode/Teknik 
Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

kepercayaan dan usaha 
untuk meningkatkan 
kepercayaan serta kaitannya 
dengan manusia dalam 
kehidupannya 

Apa sebab manusia mempunyai harapan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

penyebab manusia mempunyai 
harapan 

Pengertin Doa 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian doa 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

macam-macam doa 
- Mahasiswa dapat menuliskan contoh-

contoh doa 
Kepercayaan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian kepercayaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

teori kebenaran 
Kepercayaan dan usaha untuk          
meningkatkannya 
- Mahasiswa dapat membedakan 4 

kepercayaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan usaha 

manusia untuk meningkatkan rasa 
percaya kepada Tuhannya 

12 Manusia dan  Harapan 
 
TIU :  
Mahaiswa dapat memahami 
dan mengerti tentang 
harapan, sebab manusia 
mempunya harapan, doa, 

Pengertian Harapan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengeertian harapan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

persamaan harapan dan cita-cita  
- Mahasiswa dapat menuliskan contoh-

contoh harapan 

Ceramah dan 
tanya jawab 

dan pemberian 
tugas 

Papan tulis, 
OHP 

 1 
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(TIU) 
Sub Pokok Bahasan Dan  
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Pembelajaran 

Media 
Pengajaran Tugas Referensi 

kepercayaan dan usaha 
untuk meningkatkan 
kepercayaan serta kaitannya 
dengan manusia dalam 
kehidupannya 

Apa sebab manusia mempunyai harapan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

penyebab manusia mempunyai 
harapan 

Pengertian Doa 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian doa 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 

macam-macam doa 
- Mahasiswa dapat menuliskan contoh-

contoh doa 
Kepercayaan 
- Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian kepercayaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan 3 

teori kebenaran 
Kepercayaan dan usaha untuk          
meningkatkannya 
- Mahasiswa dapat membedakan 4 

kepercayaan 
- Mahasiswa dapat menyebutkan usaha 

manusia untuk meningkatkan rasa 
percaya kepada Tuhannya 

 
 
 
 


