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Umum :  

Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang konsep-konsep 

dasar tentang hakikat manusia sebagai makluk individual, sosial, dan budaya dalam segenap aspek kehidupannya sehingga 

mahasiswa tidak hanya mampu membangun relasi dialogis dengan sesama, alam, dan lingkungan melainkan juga membekali 

mahasiswa dengan sikap kritis, solider, peka, dan peduli terhadap berbagai persoalan budaya yang muncul di tengah 

masyarakat untuk mencari pemecahannya.  

 

Khusus : 

Dengan mengkuti kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar mahasiswa diharapkan mampu:  

1. Memahami berbagai konsep dasar tentang kebudayaan seperti pengertian kebudayaan, ruang lingkup 

kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, karakteristik kebudayaan, system nilai budaya, pluralisme budaya, 

sikap-sikap moral fundamental, dan globalisasi kebudayaan.  

2. Mengembangkan sikap ilmiah dengan bersikap kritis, analitis, dan argumentatif dalam memahami berbagai 

persoalan budaya yang muncul di tengah masyarakat sehingga mampu menentukan diri secara tepat dan 

dapat mengajukan alternatif pemecahan berdasarkan prinsip-prinsip etis, moral, dan hukum.  

 

 
Koordinator: Drs. Urbanus Ura Weruin M.Hum.  

Media : 

a. Papan Tulis 

b. Alat tulis 

c. Sound system 
d. Overhead Projector 

e. Infocus 

f. Notebook/computer 
g. Buku Cetak 

 

Evaluasi : 

a. Hasil Ujian 

b. Kehadiran 

c. Penilaian Terhadap Hasil Penugasan 
d. Partisipasi aaktif dalam diskusi dan 

kuliah tatap muka  
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1 1 Kontrak kuliah 
 

Agar mahasiswa mampu 
memahami ketentuan-
ketentuan perkuliahan 

Mahasiswa menaati 
aturan-aturan perkuliahan, 
mengerjakan  tugas 
terstruktur dan ujian 

Aturan perkuliahan  Kuliah mimbar Aturan-aturan 
perkuliahan di Untar 

- 

 
2 
 

 
2 

 
Pengantar Ilmu Sosial 
Budaya Dasar 

Mahasiswa mampu 
memahami latar belakang 
kuliah Ilmu Sosial Budaya 
Dasar, Titik tolak, dan 
Pokok Bahasan Mata Kuliah 
ini sebagai mana 
diisyarakatkan oleh DIKTI.  

Mahasiswa dapat 
menjawap pertanyaan: 
1. Apa yang dimaksud  
    dengan ISBD? 
2. Jelaskan alasan-alasan 
    mengapa memahami 
    manusia dan kebudaya- 
    an penting dan relevan? 
3. Hal-hal mana yang akan 
    dibahas dalam kuliah  
    ISB? 

 
- Pengertian ISBD 
- Titik tolak ISBD 
- Relevansi ISBD 
- Ruang Lingkup ISBD 
- Pembagian tugas dan 
kelompok. 

 
Kuliah mimbar 

UUW (1), bab 1  
hlm. 1 – 13.  

 
Tanya-jawab di kelas 

 
3 
 

 
3 

 
Manusia Makhluk 
Multidimensional 

 
Visi dan Misi mata kuliah 
Ilmu Sosial Budaya dasar 
yang sangat humanistik 
menegaskan bahwa 
pemahaman terhadap 
kebudayaan dalam seluruh 
dimensinya bertolak dari 
pemahaman terhadap 
manusia. Pemahaman 
terhadap berbagai dimensi 
yang dimiliki manusia 
seperti jasmani-rohani, 
tubuh-jiwa, imanen-
transenden, subjek-objek, 
dan sebagainya 
menunjukan akar dari 
multidimensialitas 
kebudayaa.  

Mahasiswa dapat 
menjawap pertanyaan: 
1. Berilah alasan-alasan, 
mengapa pemahaman 
terhadap kebudayaan 
bertolak dari pemahaman 
terhadap manusia? 
2. Rumuskanlah perbedaan 
pokok antara manusia 
dengan hewan,  
3. Sebut dan jelaskan 
unsu-unsur paradoksal 
pada manusia. 
4. ’Penciptaan kebudayaan 
membuktikan hakikat 
manusia sebagai makluk 
spasial-temporal atau 
makluk sejarah”. 
Jelaskanlah makna 
pernyataan ini! 
5. Uraikankah fungsi tubuh 
dan hubungan antar 
subjek pada manusia.   
 
 

 
- Perlunya pemahaman  
  terhadap manusia, 
- Gambaran paradoksal  
  tentang Manusia 
- Multidimensionalitas  
  manusia dan  
  kebudayaan 
- Manusia, kesejarahan, 
  dan kebudayaan. 

 
Kuliah mimbar 

UUW (1),bab 2  
hlm. 14 - 25. 

Tanya-jawab di kelas 
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Bab ini membekali 
mahasiswa dengan 
konsep-konsep dasar 
tentang kebudayaan 
seperti pengertian 
kebudayaan, karakteristik, 
dan unsur-unsur 
kebudayaan sehingga 
mampu memahami dan 
mencermati perkembangan 
budaya yang ada dalam 
masyarakat.  

Mahasiswa dapat 
menjawap pertanyaan: 
1. uraikanalah arti 
etimologis dan arti luas 
kebudayaan, 
2. Sebut dan jelaskan ciri-
ciri kebudayaan. 
3. Mengapa definisi 
kebudayaan sulit 
dirumuskan dan definisi 
kebudayaan menjadi 
sangat bergagam? 
4. Sebut dan jelaskan 
unsur-unsur kebudayaan. 

 
- Arti kebudayaan,  
- Keragaman definisi  
  kebudayaan, 
- Karakteristik  
  kebudayaan, 
- Unsur-unsur  
   kebudayaan,  
 

 
Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 3  
hlm. 26 - 40.  

Tanya-jawab di kelas 

 
4 
 

 
4 

 
Manusia dan Kebudayaan 

 
Setelah mengikuti kuliah ini 
mahasiswa mampu 
menyadari eratnya 
hubungan antara manusia 
dan kebudayaan dalam 
lintasan sejarah, dalam 
perspektif dialektis, serta 
mengkiritisi sikap 
etnosentrisme dan 
relativisme budaya karena 
tidak sesuai dengan 
semangat pluralitas dan 
keberagaman budaya 

Mahasiswa dapat 
menjawap pertanyaan: 
1. Sebut dan jelaskan 
wujud kebudayaan, 
2. Uraikanlah sejarah 
perspektif hubungan 
antara manusia dan 
kebudayaan dalam lintasan 
sejarah, 
3. Uraikanlah hubungan 
dialektis antara manusia 
dan kebudayaan. 
4. Mengapa etnosentrisme 
dan relativisme budaya 
tidak bisa diterima dalam 
masyarakat plural? 

- Wujud Kebudayaan 
- Dialektika manusia dan 
  kebudayaan, 
- Etnosentrisme,  
  relativisme budaya dan 
  goncangan  
  kebudayaan. 

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 3  
hlm. 40 – 52. 

Tanya-jawab di kelas 

 
5 
 

 
5 

 
Manusia dan Peradaban 

Mahasiswa mampu 
memahami secara kritis 
perbedaan antara 
kebudayaan dan 
peradaban, teori-teori 
tentang peradaban, dan 
model peradaban dunia 
yang perlu dikembangkan 

Mahasiswa dapat 
menjawap pertanyaan: 
1. Jelaskanlah perbedaan 
antara kebudayaan dan 
peradaban, 
2. Jelaskanlah pandangan 
Spengler, Toynbee, 
Sorokin, Braudel, McNeill 
dan Huntington tentang 

- Pengertian Peradaban, 
- Teori-teori tentang 
Peradaban, 
- Peradaban sebagai 
evolusi kebudayaan, 
- Peradaban dan masa 
depan manusia 

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 4 
hlm. 53 - 82. 

Tanya-jawab di kelas 
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peradaban, 
3. Jelaskan dengan contoh 
bahwa peradaban dunia 
dewasa ini bergerak dari 
peradaban lokal-regional 
ke peradaban global.  
4. Sebut dan jelaskan 
jenis-jenis peradaban 
dunia mulai dari neolitik 
sampai dengan 
postindustri.  
5. Apa implikasinya jika 
peradaban dunia 
berkembang secara siklis? 

 
6 
 

 
6 

 
Manusia, Masyarakat dan 
Kebudayaan 

Setelah mengikuti kuliah ini 
mahasiswa mampu 
menjelaskan sejarah 
perkembangan 
masyarakat, ciri-ciri 
masyarakat tradisional dan 
modern, perbedaan antara 
masyarakat dan 
komunitas, serta beberapa 
pandangan sosiologi 
tentang masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. Rumuskanlah hubungan 
antara manusia, 
masyarakat, dan 
kebudayaan.  
2. Jelaskanlah arti 
etimologis kata 
’masyarakat’, 
3. Jelaskanlah perbedaan 
antara masyarakat pra-
industri, industri, dan 
postindustri, 
4. Sebut dan jelaskan 
karakteristik masyarakat 
tradisional dan masyarakat 
modern, 
 

- Pengertian Masyarakat, 
- Tipe Masyarakat, 
- Teori-teori tentang 
Masyarakat 
- Karakteristik 
masyarakat Modern  

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 5  
hlm. 83 - 104.  

Tanya-jawab di kelas 
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Mahasiswa mampu 
memahami dinamika dan 
perubahan sosial dalam 
masyarakat dalam 
kaitannya dengan struktur 
sosial, status, peran, dan 
komunitas sosial.  

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. Sebut dan jelaskan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan 
sosial,  
2. Jelaskanlah perbedaan 
antara struktur sosial dan 
pranata sosial, 
3. Apa perbedaan antara 
status dan peranan? 
4. Sebut dan jelaskan 2 
jenis status.  
5. Jelaskanlah perbedaan 
antara masyarakat dan 
komunitas.  

- Struktur dan Pranata 
sosial,  
- Status dan Peranan 
- Masyarakat dan 
Komunitas,  
- Kelas-kelas Sosial 
dalam Masyarakat 

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 5  
hlm. 104 - 116.  

Tanya-jawab di kelas 

 
 
7 
 

 
 
7 

 
Inividu, Sosialisasi, dan  
Kebudayaan 

 
Mahasiswa mampu 
memahami hubungan 
antara individu dan 
masyarakat dalam proses 
sosialisasi dan internalisasi 
kebudayaan, agen-agen 
sosialisasi, serta dampak 
sosialisasi bagi 
pembentukan identitas dan 
kepribadian individu.  
 
 
 
 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. Jelaskanlah hubungan 
antara individu dan 
kebudayaan, 
2. Sebut dan jelaskan 
agen-agen sosialisasi, 
3. Uraikanlah tahap-tahap 
sosialisasi, 
4. Sebut dan jelaskan 
jenis-jenis sosialisasi, 
5. Uraikanlah dampak 
sosialisasi bagi 
pembentukan identitas dan 
kepribadian individu.  

- Hubungan antara 
individu dan 
kebudayaan, 
- Individu, Sosialisasi, 
dan Internalisasi 
Kebudayaan, 
- Tahap, Jenis, dan Agen 
Sosialisasi.  
- Sosialisasi, 
Kepribadian, dan 
identitas.  

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 6  
hlm. 117 – 136.  

Tanya-jawab di kelas 

 
 
 
 

  
 

UTS 

   
 

Soal UTS 

   
 

Ujian Tertulis 

 
 
8 
 

 
 
8 

 
Manusia, Nilai, Moralitas, 
dan Kebudayaan 

 
Materi ini membuat 
mahasiswa mampu 
memahami pengetian nilai, 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. Rumuskanlah dalam 
satu kalimat saja makna 

- Hubungan antara 
manusia, nilai, moralitas 
dan kebudayaan, 
- Pengertian nilai, 

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 7  
hlm. 137 - 159. 

Tanya-jawab di kelas 
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moralitas, dan kesusilaan 
sebagai bagian dari 
kebudayaan immaterial 
serta mampu bertindak 
berdasarkan prinsip-prinsip 
moral dan sikap moral 
fundamental. 

istilah-istilah berikut: nilai, 
norma, etika, moralitas, 
dan kesusilaan, 
2. Jelaskanlah beberapa 
pandangan tentang 
sumber nilai dan moralitas, 
3. Mengapa nilai dan 
moralitas penting bagi 
Individu? 
4. Jelaskanlah hubungan 
dan perbedaan antara nilai, 
moralitas, dan hukum. 
5. Sebut dan jelaskan 
sikap-sikap moral 
fundamental.  

 

norma, etika, moral, dan 
kesusilaan, 
- Beberapa pandangan 
tentang sumber nilai dan 
moralitas, 
- Nilai moral: relatif atau 
universal? 
- Mengapa nilai dan 
moralitas penting bagi 
individu? 
- Nilai, moralitas, dan 
hukum, 
- Sikap-sikap moral 
fundamental: hormat, 
percaya, tanggung 
jawab, jujur, baik, cinta 
kasih. 

 
 
9 
 

 
 
9 

 
Multikulturalisme, 
Pluralitas, dan 
Keberagaman Budaya 
 

 
Setelah mengikuti kuliah ini 
mahasiswa menyadari 
bahwa pluralitas dan 
keberagaman budaya 
merupakan kenyataan 
hidup masyarakat modern 
termasuk Indonesia 
sehingga perlu memupuk 
toleransi dan solidaritas 
antar berbergai 
kebudayaan dan 
menghindari konflik yang 
muncul karena perbedaan 
budaya. 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. Apa yang dimasuk 
dengan multikulturalisme? 
2. Sebut dan jelaskan 
beberapan bentuk 
multikulturalisme, 
3. Sebutkanlah manfaat 
keberagaman budaya, 
4. Sikap-sikap mana yang 
perlu dihindari dalam 
masyarakat multikultural? 
5. Uraikanlah beberapa 
kritik yang umumnya 
dialamatkan pada 
multikulturalisme.   

- Pengertian 
Multikulturalisme,  
- Muncul dan 
berkembangnya 
multikulturalisme,  
- Beberapa bentuk 
multikulturalisme, 
- Manfaat keberagaman 
budaya, 
- Sikap-sikap yang perlu 
dipupuk dalam 
masyarakat plural, 
- Kritik terhadap 
multikulturalisme.  

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 8  
hlm. 160 – 178.  

Tanya-jawab di kelas 

 
 

10 
 

 
 

10 

 
Manusia, Alam, Teknologi, 
dan Kebudayaan 

 
Materi ini memberikan 
pemahaman kepada 
mahasiswa bahwa akar 
krisis lingkungan dimulai 
dari visi etis yang keliru 
dalam melihat hubungan 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. jelaskanlah hubungan 
antara manusia, alam, 
teknologi, dan 
kebudayaan, 
2. Uraikanlah dampak 

- Hubungan eksistensial 
antara manusia, alam, 
teknologi, dan 
kebudayaan, 
- Pengertian alam, 
dunia, lingkungan, dan 
teknologi, 

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 9 
hlm. 179 – 203. 

Tanya-jawab di kelas 
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antara manusia, alam, 
teknologi. Tujuan materi ini 
adalah menumbuhkan 
kepekaan kepada 
mahasiswa akan 
pentingnya etika 
ekosentrisme dan deep 
ecology dalam melihat 
relasi eksistensial antar 
manusia, alam, dan 
lingkungan. 

positif dan negatif 
teknologi terhadap alam 
dan manusia, 
3. Uraikanlah akar 
metafisik problem 
lingkungan, 
4. Mengapa manusia dan 
korporasi dituntut untuk 
bertanggungjawab 
terhadap lingkungan? 
5. Sebut dan jelaskan  
etika lingkungan: 
antroposentrisme, 
biosentrisme, dan 
ekosentrisme. 

- Dampak positif dan 
negatif teknologi bagi 
manusia dan 
lingkungan, 
- Etika Lingkungan 
hidup.   

 
 

11 
 

 
 

11 

 
Budaya Konsumsi, Gaya 
Hidup, dan Identitas  

 
Setelah mengikuti kuliah ini 
mahasiswa diharapkan 
memiliki pemahaman yang 
memadai tentang 
konsumsi sebagai praktik 
budaya modern yang 
mengekplorasi keinginan 
dan identitas manusia 
modern. Mahasiswa 
diharapkan memiliki sikap 
kritis terhadap 
pekermbangan budaya 
semacam itu dan tidak 
jatuh dalam materialisme 
dan konsumerisme. 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. Uraikanlah makna 
kosumsi dan konsumsi 
sebagai bagian dari 
kebudayaan, 
2. Jelaskanlah 
perkembangan konsumsi, 
3. uraikanlah akar 
ontologis dan metafisik 
budaya konsumsi, 
4. Nilai-nilai kebudayaan 
mana yang terepresentasi 
dari perkembangan 
konsumsi mie instan?  

 

- Konsumsi dan 
globalisasi komoditi, 
- Sejarah perkembangan 
konsumsi, 
- Dampak konsumsi, 
- Doskursus tentang 
konsumsi: akar ontologis 
dan metafisik, 
- Studi kasus: konsumsi 
mie instan.  

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

UUW (1), bab 10, 
hlm. 204 – 225.  

Tanya-jawab di kelas 

 
 

12 
 

 
 

12 

 
Visi Baru tentang 
Kebudayaan 

 
Materi ini dimaksudkan 
agar mahasiswa memiliki 
pemahaman yang baru 
tentang perkembangan 
budaya saat ini dan 
mampu menilai secara 
kritis perkembangan 
budaya postmodern agar 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. Apa yang dimaksud 
dengan postmodernisme? 
2. Nilai-nilai kebudayaan 
mana yang dikembangkan 
oleh budaya postmodern? 
3. Jelaskanlajh kosep 
postmdernisme tentang: 

 
- Pengertian 
postmodernisme, 
- Latar belakang lahir 
dan berkembangkannya 
postmodernisme, 
- Nilai-nilai yang 
ditekankan oleh 
postmodernisme, 

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 
 
 
 
 
 
 

UUW (2), bab 
hlm. 
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tidak terjebak dalam model 
kebudayaan-kebudayaan 
lama sambil kritis dalam 
menentukan sikap 
berhadapan dengan 
munculnya kebudayaan 
baru. 
 
Mahasiswa mampu 
membahami visi baru 
postnodernisme tengan 
seni , arsitekrtur, agama, 
dan hukum sehingga 
mampu menentukan sikap 
secara tepat. 

kebudayaan citra, hybrid, 
dan pertunjukkan, 
4. jelaskanlah perbedaan 
antar seni modern dan 
postmodern, 
5. Jelaskanlah perbedaan 
antara arsitektur modern 
dan postmodern? 
6. Kritik-kritik mana yang 
dikmukakan oleh 
postmodernisme tentang 
pemikiran dan praktik 
hukum modern? 
7. Nilai-nilai mana yang 
diperjuangkan oleh 
postmodernisme dalam 
bidang agama? 
8. jelaskanlah spirit budaya 
politik baru yang 
diperjuangkan oleh 
postmodernisme. 

 

- Postmodernisme dalam 
bidang kebudayaan, 
seni, dan arsitektur. 
 
 
 
 
 
- Budaya Hukum, 
- Budaya dan Agama,  
- Budaya Politik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UUW (1), bab 10, 
hlm. 204 – 225. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tanya-jawab di 
kelas 
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Globalisasi Budaya 

 
Agar mahasiswa menyadari 
bahwa dewasa ini 
globalisasi kebudayaan 
merupakan kenyataan 
yang tidak bisa ditolak 
tetapi kearifan budaya 
lokal pun tidak seluruhnya 
usang. Maka perlu menilai 
pekermbangan globalisasi 
kebudayaan tersebut 
sehingga mahasiswa tidak 
tergerus dalam arus 
globaliasi kebudayaan. 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan: 
1. Apa yang dimaksud 
dengan globalisasi 
kebudayaan? 
2. Sebutkanlah dampak 
postif dan negatif 
globalisasi kebudayaan, 
3. Sebutknlah contoh-
contoh kebudayaan global 
dalam bidang ekonomi, 
politik, hukum, dan 
kebudayaan itu sediri 
 
 
 
 
 

- Pengertian globalisasi, 
- Globalisasi dan 
imperialisme Budaya, 
- Ketahanan budaya: 
kebudayaan Nasional 
dan identitas bangsa.  

Presentasi mhs, 
Diskusi, 
Rangkuman 

Rangkuman dari 
internet. 

Tanya-jawab di kelas 



 

 
No Tatap 

Muka 
Ke 

Pokok Bahasan Tujuan Instruksi 
Umum  
(TIU) 

Tujuan Instruksi 
Khusus 
 (TIK) 

Materi Kegiatan 
Instruksional 

Referensi Cara Evaluasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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4. Sikap-sikap mana yang 
perlu  dikembangkan 
dalam menghadapi 
globalisasi? 

 
 

14 
 

 
 

14 

 
Rangkuman materi setelah 
UTS dan Test Sumatif 

 
Mengukur pemahaman 
mahasiswa atas materi 
kuliah 

Mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan  test 

 

  
Test Sumatif 

  
Test tertulis 

 
 
 
 

  

UAS 
 

   

Soal UAS 
 

   

Ujian Tertulis 

      

Mengetahui:            Jakarta, 15 Januari 2018 
 

Kepala UPT MKU           Koordinator Mata Kuliah ISBD    
        

 

 
 

 
( R. Rahaditya, S.H., M.H. )              ( Drs. Urbanus Ura Weruin M.Hum. )   

                                                   


