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KONTRAK KULIAH 

1. IDENTITAS MATAKULIAH 

PROGRAM STUDI  : Pendidikan Kimia 

MATAKULIAH : Ilmu Alamiah Dasar 

KODE MATAKULIAH : KIP0106 

SKS  : 2 (Dua) 

SEMESTER  : 2 (Dua) 

MATAKULIAH  

PRASYARAT 

: - 

DOSEN PENGAMPU : Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 
 

2. MANFAAT MATAKULIAH  

Dengan mengambil mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, mahasiswa mampu menguasai 

konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan dasar tertentu secara umum yang menunjang 

pemahaman Ilmu Alamiah Dasar  (IAD) dan  memiliki keterkaitan sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS. 

 

3. DESKRIPSI MATAKULIAH 

Setelah mempelajari konsep-konsep ilmu alamiah dasar dan perkembangan penalaran 

manusia tentang gejala alam secara interdisipliner, sehingga mahasiswa diharapkan  

mampu mengembangkan wawasan dan kepekaan terhadap lingkungan. 

 

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH, KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIRENCANAKAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK) 
: Memahami konsep-konsep tentang Hakikat Ilmu Alamiah 

Dasar (IAD) dalam kehidupan; Alam pikiran manusia dan 

perkembangannya; Kelahiran alam semesta dan alam semesta 

sebagai sistem; Metode ilmiah; Sumber daya alam (SDA), 

lingkungan dan pengelolaannya; Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) dan teknologi, perkembangan, dan implementasinya; 

serta bahan beracun dan berbahaya. 
 

No Kemampuan Akhir 

yang direncanakan 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan hakikat IAD 

dalam kehidupan 

Menjelaskan Hakekat IPA 

Menjelaskan pengertian IAD 

Menjelaskan kedudukan IAD 

Menjelaskan cakupan dalam IAD 

2. Menjelaskan konsep alam 

pikiran manusia, dan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan 

Menjelaskan tentang mitos dan pola pikir berdasarkan 

mitos 

Menjelaskan pemahaman tentang perkembangan pola 

pikir manusia di Eropa 

Menjelaskan ilmu dan metode keilmuan 

Menjelaskan perkembangan pengetahuan dari masa ke 

masa 



 

 

3. Menjelaskan konsep  

kelahiran alam semesta 

dan konsep alam semesta 

sebagai suatu sistem 

Menjelaskan kelahiran alam semesta 

Menjelaskan teori dan hipotesis terbentuknya alam 

semesta 

Menjelaskan tata surya dan bumi  

Menjelaskan bumi sebagai planet 

Menjelaskan teori asal mula terbentuknya kehidupan 

di bumi  

Menjelaskan sejarah perkembangan makhluk hidup 

Menjelaskan perkembangan variabelitas makhluk 

hidup  

Menjelaskan geografi kehidupan di bumi dan manusia 

sebagai salah satu penghuninya 

4. Memahami langkah-

langkah metode ilmiah 

 

Memahami penerapan 

metode ilmiah dalam 

menyelesaikan masalah 

Mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah 

Menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah 

Menganalisis data untuk menyimpulkan kebenaran 

suatu fakta 

5. Menjelaskan sumber daya 

alam (SDA), lingkungan, 

dan pengelolaannya 

Menjelaskan komponen-komponen ekosistem 

Menjelaskan keseimbangan ekosistem 

Menjelaskan manusia dan lingkungan hidupnya  

Menjelaskan sumber daya alam dan pelestarianya 

Mendeskripsikan sumber energi alternatif 

Menjelaskan cara memperoleh sumber energi alternatif 

6.  Menjelaskan ilmu 

pengetahuan alam (IPA) 

dan teknologi, 

perkembangan, dan 

implementasinya 

Menjelaskan perkembangan IPA menjadi berbagai 

disiplin ilmu  

Menjelaskan biologi dan perkembangannya  

Menjelaskan fisika dan perkembangannya 

Menjelaskan kimia dan perkembangannya 

Menjelaskan peranan IPA dan kehidupan manusia 

Menjelaskan peranan IPA dan teknologinya dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia 

Menjelaskan dampak teknologi IPA dan kelangsungan 

hidup masa mendatang 

7. Menjelaskan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan alam 

dan teknologi untuk 

mengatasi permasalahan 

lingkungan   

Menjelaskan masalah linkungan hidup dan upaya 

mengatasinya 

Menjelaskan usaha manusia untuk melestarikan 

hidupnya 

8. Menjelaskan bahan 

beracun berbahaya 

Menjelaskan bahan beracun berbahaya 

Mengidentifikasi makanan dan minuman yang 

mengandung bahan beracun  (pewarna, pengawet, 

pemanis, dan lain-lain) 

Menjelaskan bahaya dari obat-obatan yang dikonsumsi 

tanpa resep dokter termasuk narkoba 

Melakukan upaya pencegahan penggunaan obat-

obatan tanpa resep dokter dan bahan-bahan beracun 

untuk makanan dan minuman 

 



 

 

7 ORGANISASI MATERI 

Memahami konsep-konsep tentang Hakikat Ilmu Alamiah Dasar (IAD) dalam 

kehidupan; Alam pikiran manusia dan perkembangannya; Kelahiran alam 

semesta dan alam semesta sebagai sistem; Metode ilmiah; Sumber daya alam 

(SDA), lingkungan dan pengelolaannya; Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan 

teknologi, perkembangan, dan implementasinya; serta bahan beracun dan 

berbahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 MATERI/BAHAN BACAAN/REFERENSI 

a. Purnama, H. 2008. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta: Rineka Cipta. 

b. Darmojo, H. I985. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta: Karunika Jakarta, Universitas Terbuka.  

Menjelaskan bahan beracun berbahaya (14-15) 

Menjelaskan pemanfaatan ilmu pengetahuan alam dan teknologi untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan  (13) 

Menjelaskan ilmu pengetahuan alam (IPA) dan teknologi, perkembangan, dan 

implementasinya (11-12) 

Menjelaskan sumber daya alam (SDA), lingkungan, dan pengelolaannya (9-10) 

Memahami langkah-langkah metode ilmiah (7) 

 

Memahami penerapan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah (1-2) 

UTS 

UAS 

Menjelaskan konsep  kelahiran alam semesta dan konsep alam semesta sebagai 

suatu sistem (4-6) 

 

Menjelaskan konsep alam pikiran manusia, dan perkembangan ilmu pengetahuan 

(3) 

Menjelaskan hakikat IAD dalam kehidupan (1-2) 



 

 

c. Darmojo, H. I986. Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Karunika Jakarta, Universitas 

Terbuka.  

d. Kimball, J. W. 2006. Biologi Jilid I. Penerbit Erlangga.   

e. Manahan, S. E. 1992.Toxicological Chemistry. USA: Lewis Publishers. 

f. Roosmini, Mien, dkk. 1989. Ilmu Alamiah Dasar. Semarang: IKIP Semarang Press. 

9 STRATEGI PERKULIAHAN   

Strategi dalam perkuliahan ini, yaitu: 

a. Diskusi  :  

Mahasiswa membentuk kelompok dan mencari berbagai referensi kemudian dilakukan 

analisis dan dipresentasikan.  

b. STAD : 

Mahasiswa membentuk kelompok dan mencari bahan materi dari berbagai referensi 

tentang Ilmu Alamiah Dasar.  

 

10 TUGAS-TUGAS 

Tugas individu  Membuat resume, dengan susunan: 

a) Pendahuluan (50 kata) 

b) Isi (500 kata) 

c) Penutup (50)  

Tugas individu  Membuat makalah dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4. 

b. Makalah menggunakan huruf (font) Times New Roman, 

ukuran 12 pt, dan spasi 1,5. 

c. Makalah minimal 5 halaman (bagian isi). 

d. Susunan makalah terdiri atas: 

1) Sampul (Judul, logo Billfath, identitas penulis, nama 

lembaga, tahun) 

2) Daftar isi 

3) Bab I: Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah) 

4) Bab II: Pembahasan 

5) Bab III: Penutup (Kesimpulan, saran) 

6) Daftar pustaka (minimal 4 pustaka) 

e. Slide presentasi PowerPoint terdiri atas: 

1) Tulisan (text), gambar, table, animasi 

2) Minimal 15 slide 

a) Makalah dan slide presentasi Power Point dikumpulkan 

dalam bentuk hard file dan soft file dengan sistematika nama 

file: TUGAS 1 – Nama Mahasiswa – Judul 

Makalah/slide. 

Tugas Kelompok Membuat makalah dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Kertas yang digunakan adalah ukuran A4. 

b. Makalah menggunakan huruf (font) Times New Roman, 

ukuran 12 pt, dan spasi 1,5. 

c. Makalah minimal 8 halaman (bagian isi). 

d. Susunan makalah terdiri atas: 

1) Sampul (Judul, logo Billfath, identitas kelompok, nama 

lembaga, tahun) 

2) Daftar isi 



 

 

3) Bab I: Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah) 

4) Bab II: Pembahasan 

5) Bab III: Penutup (Kesimpulan, saran) 

6) Daftar pustaka (minimal 6 pustaka) 

e. Slide presentasi PowerPoint terdiri atas: 

3) Tulisan (text), gambar, table, animasi 

4) Minimal 15 slide 

Makalah dan slide presentasi Power Point dikumpulkan dalam 

bentuk hard file dan soft file dengan sistematika nama file: 

Tugas 1 – Kelompok – Judul Makalah/Slide. 

 

11 PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN   

Bobot Penilaian 

Keaktifan  : 10 % 

Tugas Mandiri : 20 % 

Tugas Terstruktur : 20 % 

UTS  : 25 % 

UAS  : 25 % 

 

Kriteria Penilaian  

Penilaian akan dilakukan oleh dosen dengan kriteria: 

86 – 100 A 

76 – 85 B+ 

66 – 75 B 

61 – 65 C+ 

56 – 60 C 

41 – 55 D 

-40 E 

 

12 JADWAL PERKULIAHAN   

No Hari/Tanggal Pokok Bahasan 

1.  Kamis, 12/3/2020 Kontak Kuliah 

 

2. Kamis, 19/3/2020 Menjelaskan hakikat IAD dalam kehidupan 

dengan tepat 

1) Hakikat IPA  

2) Pengertian IAD 

3) Kedudukan IAD  

4) Cakupan IAD 

3. Kamis,26/3/2020 menjelaskan konsep alam pikiran manusia, dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dengan tepat 

1) Mitos dan pola pikir berdasarkan mitos 

2) Perkembangan pola pikir manusia di Eropa  



 

 

3) Perkembangan pola pikir manusia dunia 

Islam 

4) Ilmu dan metode keilmuan  

5) Perkembangan pengetahuan dari masa ke 

masa 

4. Kamis,02/4/2020 menjelaskan konsep  kelahiran alam semesta dan 

konsep alam semesta sebagai suatu sistem 

dengan benar 

1) Kelahiran alam semesta 

2) Teori dan hipotesis terbentuknya alam 

semesta 

3) Mengenal tata surya dan bumi  

5. Kamis,09/4/2020 menjelaskan konsep  kelahiran alam semesta dan 

konsep alam semesta sebagai suatu sistem 

dengan benar 

1) Bumi sebagai planet 

2) Teori asal mula terbentuknya kehidupan di 

bumi  (teori evolusi) 

6. Kamis,16/4/2020 menjelaskan konsep  kelahiran alam semesta dan 

konsep alam semesta sebagai suatu sistem 

dengan benar 

1) Sejarah perkembangan makhluk hidup 

2) Perkembangan variabelitas makhluk hidup 

3) Geografi kehidupan di bumi dan manusia 

sebagai salah satu penghuninya 

7. Kamis,23/4/2020 menjelaskan dan memahami dengan benar 

1) Pengertian metode ilmiah 

2) Sikap-sikap ilmiah 

3) Landasan metode ilmiah 

4) Langkah-langkah metode ilmiah 

5) Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah 

8. Kamis,30/4/2020 UTS 

9. Kamis,07/5/2020 Menjelaskan dan menganalisis dengan benar 

1) Komponen-komponen ekosistem 

2) Keseimbangan ekosistem 

3) Rantai makanan 

4) Manusia dan lingkungan hidupnya  

10. Kamis,14/5/2020 Menjelaskan dan menganalisis dengan benar 

1) Sumber daya alam dan pelestarianya 

2) Sumber energi alternatif 

3) Kegunaan sumber energi alternatif 

4) Cara memperoleh sumber energi alternatif 

11. Kamis, 11/6/2020 Menjelaskan dan memahami dengan benar 

1) Perkembangan IPA menjadi berbagai disiplin 

ilmu  

2) Biologi dan perkembangannya  

3) Fisika dan perkembangannya 

4) Kimia dan perkembangannya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kamis, 18/6/2020 Menjelaskan dan memahami dengan benar 

1) Peranan IPA dan kehidupan manusia 

2) Peranan IPA dan teknologinya dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia 

3) Dampak teknologi IPA dan kelangsungan 

hidup masa mendatang 

13. Kamis, 25/6/2020 Menjelaskan dan memahami dengan benar 

1) Jenis-jenis kerusakan lingkungan 

2) Kerusakan lingkungan oleh alam dan 

manusia 

3) Upaya penanggulangan kerusakan 

lingkungan 

4) Usaha manusia untuk melestarikan hidupnya 

14. Kamis, 02/7/2020 Menjelaskan dan memahami dengan benar 

1) beracun dan berbahaya (B3) 

2) Makanan dan minuman yang mengandung 

bahan berbahaya 

3) Upaya pencegahan penggunaan makanan dan 

minuman yang mengandung bahan berbahaya 

4) Bahaya narkoba dan obat-obatan tanpa resep 

dokter 

5) Bahaya narkoba dan obat-obatan tanpa resep 

dokter 

6) Upaya pencegahan dan penanggulangan 

bahaya narkoba 
 

15. Kamis, 09/7/2020 Menjelaskan dan memahami dengan benar 

1) Bahaya narkoba dan obat-obatan tanpa resep 

dokter 

2) Upaya pencegahan dan penanggulangan 

bahaya narkoba 

 

16. Kamis, 23/7/2020 UAS 



 

 

14. TATA TERTIB PERKULIAHAN 

1) Mahasiswa terlambat 30 menit setelah perkuliahan dimulai dilarang masuk 

2) Mahasiswa dilarang menggunakan hp saat perkuliahan kecuali ada perintah dari dosen 

untuk mengerjakan tugas 

3) Berpakaian rapi dan sopan  

4) Mahasiswa wajib menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dosen sampai batas 

waktu yang diberikan  

5) Mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak ikut UTS dan UAS wajib 

melapor kepada dosen pengampu mata kuliah, apabila tidak melapor, maka dianggap 

tidak mengikuti UTS dan UAS.  

 

 

       Lamongan, 14 Februari  2020 

Dosen Pengampu 

 

 

 

               Irma Ayu Virtayanti M.Pd.  

 

 

 

 


