
TOPIK 1 

Pengertian dan Ciri-Ciri Filsafat 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai pengertian dan ciri-ciri filsafat 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

Pengertian filsafat. 

1. Asal kata Filsafat 

 Pengertian secara harfiah 

 Pengertian secara makna yang luas 

2. Ciri-ciri Filsafat 

 Perbedaan dan persamaan filsafat dengan ilmu 

 Cara kerja ilmiah ilmu 

 Cara kerja ilmiah filsafat 

 Metode berfikir dalam filsafat 

 

Review materi oleh mahasiswa 

 Uraikan pengertian filsafat menurut asal katanya 

 Uraikan pengertian filsafat menurut para ahli 

 Uraikan bagaimana cara kerja ilmiah ilmu 

 Uraikan bagaimana cara kerja filsafat 

 Uraikan bagaimana metode berfikir dalam filsafat 

 Uraikan bagaimana perbedaan dan persamaan filsafat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 2 

Wilayah Kajian Filsafat 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai wilayah kajian filsafat 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Pengertian wilayah dalam filsafat 

2. Objek kajian filsafat 

3. Istilah Ontologi dalam filsafat 

4. Istilah epestemologi dalam filsafat 

5. Istilah aksiologi dalam filsafat 

6. Wilayah kajian filsafat dalam metode ilmu pengetahuan 

 

Review materi oleh mahasiswa 

 Uraikan pengertian wilayah dalam filsafat 

 Uraikan pengertian ontology sebagai wilayah filsafat 

 Uraikan pengertian pestemologi sebagai wilayah filsafat 

 Uraikan pengertian aksiologi sebagai wilayah filsafat 

 Uraikan wilayah kajian filsafat dalam kegiatan metode ilmu pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 3 

Filsafat dan Aktivitas Manusia 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan manfaat dan kegunaan filsafat dalam aktivitas 

manusia 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Manusia sebagai objek filsafat 

2. Dimensi aktivitas manusia 

3. Filsafat sebagai pandangan hidup manusia 

4. Filsafat sebagai cara kerja kognitif manusia 

5. Kegunaan filsafat bagi kehidupan manusia 

 

Review materi oleh mahasiswa 

 Uraikan bagaimana filsafat menjadi manusia sebagai objek kajiannya 

 Uraikan bagaimana dimensi aktivitas manusia 

 Uraikan bagaimana filsafat dapat dijadikan pandangan hidup oleh manusia 

 Uraikan bagaimana cara kerja filsafat dalam kognisi manusia 

 Uraikan bagaimana kegunaan filsafat bagi kehidupan manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 4 

HAKEKAT TENTANG MANUSIA 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai hakekat tentang manusia 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Dimensi-dimensi kajian tentang manusia 

2. Manusia sebagai mahluk hidup 

3. Manusia sebagai mahluk berfikir 

4. Manusia terdiri dari jiwa raga 

5. Dimensi spiritualitas manusia 

6. Dimensi materi manusia 

7. Manusia sebagai individu 

8. Manusia sebagai mahluk sosial 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah aspek apa saja yang menjadi dimensi kajian tentang manusia 

2. Uraikanlah bagaimana hakekat manusia mahluk hidup 

3. Uraikanlah bagaimana hakekat manusia sebagai mahluk berfikir 

4. Uraikanlah bagaimana hakekat manusia terdiri dari jiwa raga 

5. Urainkanlah hakekat dimensi spiritualitas manusia 

6. Uraikanlah hakekat dimensi materi manusia 

7. Urainkanlah hakekat manusia sebagai individu 

8. Urainkanlah hakekat manusia sebagai mahluk sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 5 
KEGUNAAN FILSAFAT BAGI PARIWISATA 

 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai kegunaan filsafat bagi pariwisata 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Memahami manusia melalui filsafat 

2. Dimensi manusia sebagai kajian filsafat 

3. Pengertian pariwisata 

4. Pariwisata sebagai kebutuhan manusia 

5. Aktivitas-aktivitas penting dalam pariwisata 

6. Pariwisata sebagai industry 

7. Fungsi layanan dalam pariwisata 

8. Dimensi filosofis manusia dalam aktivitas pariwisata  

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah bagaimana memahami manusia melalui filsafat 

2. Uraikanlah bagaimana dimensi manusia sebagai kajian filsafat 

3. Uraikanlah pengertian pariwisata 

4. Uraikanlah pariwisata sebagai kebutuhan manusia 

5. Uraikanlah aktivitas-aktivitas penting dalam pariwisata 

6. Uraikanlah pariwisata sebagai industri 

7. Uraikanlah bagaimana fungsi layanan dalam pariwisata 

8. Uraikanlah dimensi filosofis manusia dalam aktivitas pariwisata  

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 6 

FILSAFAT MATERIALISME 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai filsafat materialisme 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Awal kelahiran filsafat materialisme 

2. Hakekat materi dalam pandangan filsafat materialisme 

3. Hakekat ada menurut pandangan filsafat materialisme 

4. Tokoh-tokoh filsafat materialisme 

5. Perkembangan pemikiran filsafat materialisme 

6. Kegunaan pemahaman filsafat materialism bagi industri pariwisata 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah bagaimana awal kelahiran filsafat materialisme 

2. Uraikanlah hakekat materi dalam pandangan filsafat materialisme 

3. Uraikanlah hakekat ada menurut pandangan filsafat materialisme 

4. Sebutkan tokoh-tokoh filsafat materialisme 

5. Urainkanlah bagaimana perkembangan pemikiran filsafat materialisme 

6. Uraikanlah kegunaan pemahaman filsafat materialism bagi industri pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 7 

FILSAFAT IDEALISME 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai filsafat idealisme 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Awal kelahiran filsafat idealisme 

2. Hakekat ide dalam pandangan filsafat idealisme  

3. Hakekat ada menurut pandangan filsafat idealisme 

4. Tokoh-tokoh filsafat idealisme 

5. Perkembangan pemikiran filsafat idealisme 

6. Kegunaan pemahaman filsafat idealisme bagi industri pariwisata 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah bagaimana awal kelahiran filsafat idealisme 

2. Uraikanlah hakekat materi dalam pandangan filsafat idealisme 

3. Uraikanlah hakekat ada menurut pandangan filsafat idealisme 

4. Sebutkan tokoh-tokoh filsafat idealisme 

5. Urainkanlah bagaimana perkembangan pemikiran filsafat idealisme 

6. Uraikanlah kegunaan pemahaman filsafat idealisme bagi industri pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 8 

FILSAFAT HUMANISME 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai filsafat humanisme 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Awal kelahiran filsafat humanisme 

2. Pokok-pokok pemikiran filsafat humanisme 

3. Hakekat manusia dalam pandangan filsafat humanisme 

4. Tokoh-tokoh filsafat humanisme 

5. Perkembangan pemikiran filsafat humanisme 

6. Kegunaan pemahaman filsafat humanism bagi industri pariwisata 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah bagaimana awal kelahiran filsafat humanisme 

2. Uraikanlah pokok-pokok pemikiran filsafat humanisme 

3. Uraikanlah hakekat manusdia dalam pandangan filsafat materialisme 

4. Sebutkan tokoh-tokoh filsafat humanisme  

5. Urainkanlah bagaimana perkembangan pemikiran filsafat humanisme 

6. Uraikanlah kegunaan pemahaman filsafat humanisme bagi industri pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 9 

FILSAFAT INDIVIDUALISME 
 

 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai filsafat individualisme 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Awal kelahiran filsafat individualisme 

2. Pokok-pokok pemikiran filsafat individualisme 

3. Hakekat manusia dalam pandangan filsafat individualisme 

4. Tokoh-tokoh filsafat individualisme 

5. Perkembangan pemikiran filsafat individualisme 

6. Kegunaan pemahaman filsafat individualisme bagi industri pariwisata 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah bagaimana awal kelahiran filsafat Individualisme 

2. Uraikanlah pokok-pokok pemikiran filsafat individualisme 

3. Uraikanlah hakekat manusia dalam pandangan filsafat individualisme 

4. Sebutkan tokoh-tokoh filsafat individualisme 

5. Urainkanlah bagaimana perkembangan pemikiran filsafat individualisme 

6. Uraikanlah kegunaan pemahaman filsafat individualisme bagi industri pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 10 

FILSAFAT LIBERALISME 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai filsafat liberalisme  

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Awal kelahiran filsafat liberalisme 

2. Pokok-pokok pemikiran filsafat liberalisme 

3. Hakekat manusia dalam pandangan filsafat liberalisme 

4. Tokoh-tokoh filsafat liberalisme 

5. Perkembangan pemikiran filsafat liberalisme 

6. Kegunaan pemahaman filsafat liberalisme bagi industri pariwisata 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah bagaimana awal kelahiran filsafat liberalisme 

2. Uraikanlah pokok-pokok pemikiran filsafat liberalisme 

3. Uraikanlah hakekat manusia dalam pandangan filsafat liberalisme 

4. Sebutkan tokoh-tokoh filsafat liberalisme 

5. Uraikanlah bagaimana perkembangan pemikiran filsafat liberalisme 

6. Uraikanlah kegunaan pemahaman filsafat humanisme bagi industri pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 11 

KAPITALISME 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai  kapitalisme 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Awal kelahiran pandangan kapitalisme 

2. Pokok-pokok pemikiran Ideologi kapitalisme 

3. Kapitalisme sebagai ideologi ekonomi 

4. Kapitalisme sebagai ideologi politik 

5. Hakekat manusia dalam pandangan ideologi kapitalisme 

6. Tokoh-tokoh pemikir kapitalisme 

7. Perkembangan pemikiran ideologi kapitalisme 

8. Kegunaan pemahaman ideologi kapitalisme bagi industri pariwisata 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah awal kelahiran ideologi kapitalisme 

2. Uraikanlah pokok-pokok pemikiran Ideologi kapitalisme 

3. Uraikanlah pemahaman kapitalisme sebagai ideologi ekonomi 

4. Uraikanlah pemahaman kapitalisme sebagai ideologi politik 

5. Uraikanlah hakekat manusia dalam pandangan ideologi kapitalisme 

6. Sebutkanlah tokoh-tokoh pemikir kapitalisme 

7. Uraikanlah perkembangan pemikiran ideologi kapitalisme 

8. Uraikanlah kegunaan pemahaman ideologi kapitalisme bagi industri pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 12 

HEDONISME 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai  filsafat hedonisme 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Awal kelahiran filsafat hedonisme 

2. Pokok-pokok pemikiran filsafat hedonisme 

3. Hakekat manusia dalam pandangan filsafat hedonisme 

4. Tokoh-tokoh pemikir filsafat hedonisme 

5. Perkembangan pemikiran ideologi hedonisme 

6. Kegunaan pemahaman ideologi hedonisme bagi industri pariwisata 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah awal kelahiran filsafat hedonisme 

2. Uraikanlah pokok-pokok pemikiran filsafat hedonisme 

3. Uraikanlah hakekat manusia dalam pandangan filsafat hedonism. 

4. Sebutkanlah tokoh-tokoh pemikir filsafat hedonisme. 

5. Uraikanlah perkembangan pemikiran filsafat hedonisme 

6. Uraikanlah kegunaan pemahaman filsafat hedonisme bagi industri pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIK 13 

FILSAFAT SPIRITUALISME 
 

 

Tujuan :  

Mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan mengenai  filsafat spiritualisme 

 

Organisasi Materi Pembelajaran : 

1. Awal kelahiran filsafat spiritualisme 

2. Pokok-pokok pemikiran filsafat spiritualisme 

3. Hakekat manusia dalam pandangan filsafat spiritualisme 

4. Tokoh-tokoh pemikir filsafat spritualisme 

5. Perkembangan pemikiran ideologi spiritualisme 

6. Kegunaan pemahaman ideologi spiritualisme bagi industri pariwisata 

 

Review materi oleh mahasiswa 

1. Uraikanlah awal kelahiran filsafat spiritualisme 

2. Uraikanlah pokok-pokok pemikiran filsafat spiritualisme 

3. Uraikanlah hakekat manusia dalam pandangan filsafat spiritualisme. 

4. Sebutkanlah tokoh-tokoh pemikir filsafat spiritualisme. 

5. Uraikanlah perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme 

6. Uraikanlah kegunaan pemahaman filsafat spiritualisme bagi industri pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


