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BAB I 

 Hakekat mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dalam perguruan 

tinggi 

 

 
Latar belakang diberikannya ISD adalah banyaknya kritik yang ditujukan 

pada sistem pendidikan kita oleh sejumlah para cendikiawan, terutama sarjana 

pendidikan, sosial dan kebudayaan. Mereka menganggap sistem pendidikan kita 

berbau colonial, dan masih merupakan warisan sistem pendidikan Pemerintah 

Belanda, yaitu kelanjutan dari politik balas budi yang dianjurkan oleh Conrad 

Theodhore van Deventer. Sistem ini bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga terampil 

untuk menjadi “tukang-tukang” yang mengisi birokrasi mereka di bidang 

administrasi, perdagangan, teknik dan keahlian lain, dengan tujuan ekspoitasi 

kekayaan Negara.  

Ternyata sekarang masih dirasakan banyaknya tenaga ahli yang 

berpengetahuan keahlian khusus dan mendalam, sehingga wawasannya sempit. 

Padahal sumbangan pemikiran dan adanya komunikasi ilmiah antara disiplin ilmu 

diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat yang demikian 

kompleks. 

Hal lain, sistem pendidikan kita menjadi sesuatu yang “elite” bagi masyarakat 

kita sendiri, kurang akrab dengan lingkungan masyarakat, tidak mengenali dimensi – 

dimensi lain di luar disiplin keilmuannya. Perguruan tinggi seolah-olah menara 

gading yang banyak menghasilkan sarjana-sarjana “tukang” tidak mau dan peka 

terhadap denyut kehidupan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat. 

Menghadapi masalah-masalah dalam penyelenggaraan tridarma perguruan 

tinggi, demikian pula untuk memenuhi tuntutan masyarakat, berbangsa dan bernegara 

, maka diselenggarakan program-program pendidikan umum. 
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Pendidikan umum yang diselenggarakan oleh universtias dan institut 

kemudian dikenal dengan mata kuliah dasar umum atau MKDU yang terdiri dari 

beberapa mata kuliah , yaitu : 1) Agama, 2) Kewarganegaraan, 3) Pancasila, 4) 

Kewiraan, 5) IBD dan 6) ISD. 

Tujuan pendidikan umum di perguruan tinggi adalah :  

 

1. Sebagai usaha membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu 

berperan sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta agama  

2. Untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan 

kenyataan-kenyataan sosial yang timbul di dalam masyarakat Indonesia  

3. Memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mereka mampu 

berpikir secara interdisipliner, dan mampu memahami pikiran para ahli 

berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian memudahkan mereka 

berkomunikasi. 

 

Jadi pendidikan umum yang menitikberatkan pada usaha untuk 

mengembangkan kepribadian mahasiswa, pada dasarnya berbeda dengan Ilmu Sosial 

Dasar mata kuliah bantu yang bertujuan untuk menopang keahlian mahasiswa dalam 

disiplin ilmunya. Demikian juga berbeda dengan pendidikan keahlian yang bertujuan 

untuk mengembangkan keahlian mahasiswa dalam bidang atau disiplin ilmunya.  
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BAB II 

Fungsi ilmu sosial dasar dalam perguruan tinggi 

 

Ilmu sosial dasar adalah salah satu mata kuliah dasar umum yang merupakan 

mata kuliah wajib yang diberikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tujuan 

diberikannya mata kuliah ini adalah semata-mata sebagai salah satu usaha yang 

diharapkan dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat peduli terhadap 

masalah – masalah sosial yang terjadi dilingkungan dan dapat memecahkan 

permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dasar. 

Secara khusus mata kuliah dasar umum bertujuan untuk menghasilkan 

warga Negara sarjana yang :  

1. Berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan serta tindakannya 

mencerminkan pengamalan nilai-nilai pancasila dan memiliki integritas 

kepribadian yang tinggi, yang mendahulukan kepentingan nasional dan 

kemanusiaan sebagai sarjana Indonesia  

2. Taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

ajaran agamanya dan memiliki toleransi terhadap pemeluk agama lain  

3. Memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral di dalam menyikapi 

permasalahan kehidupan baik sosial, politik maupun pertahanan keamanan  

4. Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan 

secara bersama-sama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya, 

maupun lingkungan alamiahnya dan secara bersama-sama berperan serta di 

dalam pelestariannya.  

 

Pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang 

mempunyai seperangkat pengetahuan yang terdiri atas : 
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1. Kemampuan akademis; adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara 

ilmiah, baik lisan maupun tulisan, menguasai peralatan analisis, maupun 

berpikir logis, kritis, sitematis, dan analitis, memiliki kemampuan 

konsepsional untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang 

dihadapi, serta mampu menawarkan alternative pemecahannya. 

2. Kemampuan professional; adalah kemampuan dalam bidang profesi tenaga 

ahli yang bersangkutan. Dengan kemampuan ini, para tenaga ahli diharapkan 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi dalam bidang profesinya.  

3. Kemampuan personal ; adalah kemampuan kepribadian. Dengan 

kemampuan ini para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan sehingga 

mampu menunjukkan sikap, dan tingkah laku, dan tindakan yang 

mencerminkan kepribadian Indonesia, memahami dan mengenal nilai-nilai 

keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, serta memiliki pandangan yang 

luas dan kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

Indonesia.  

Dengan seperangkat kemampuan yang dimilikinya lulusan perguruan tinggi 

diharapkan menjadai sarjana yang cakap, ahli dalam bidang yang ditekuninya serta 

mau dan mampu mengabdikan keahliannya untuk kepentingan masyarakat Indonesia 

dan umat manusia pada umumnya. 

 
Tegasnya ilmu sosial dasar adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan 

untuk mengkaji gejala-gejala sosial agar daya tanggap, persepsi , dan penalaran 

mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan sehingga 

kepekaan mahasiswa pada lingkunganya sosialnya dapat menjadi lebih besar.  

Sebagai salah satu mata kuliah umum, ISD bertujuan membantu kepekaan 

wawasan pemikiran dan kepribadian mahasiswa agar memperoleh wawasan 

pemikiran yang lebih luas, dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap 
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anggota golongan terpelajar Indonesia, khususnya berkenaan dengan sikap dan 

tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia-manusia lainnya, serta sikap dan 

tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia lain terhadap manusia yang 

bersangkutan.  
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BAB III. 

Perbedaan dan  persamaan antara ilmu sosial dasar dengan ilmu 

pengetahuan sosial 

 

 

Ilmu sosial dasar dan ilmu pengetahuan sosial dalam pelaksanaanya di 

lapangan mempunyai persamaan dan perbedaan. Ini dikarenakan pada kedua disiplin 

ilmu ini sama-sama diimplementasikan langsung ke dalam lingkungan masyarakat. 

Untuk lebih memudahkan membedakan kedua disiplin ilmu tersebut, di sini penyusun 

akan menjabarkannya. 

Perbedaan ISD dengan IPS yaitu: 

 

1. Ilmu Sosial Dasar diberikan di Perguruan Tinggi, sedangkan Ilmu 

Pengetahuan Sosial diberikan di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan. 

2. Ilmu Sosial Dasar merupakan satu mata kuliah tunggal, sedangkan Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan kelompok dari sejumlah mata pelajaran (untuk 

sekolah lanjutan). 

3. Ilmu Sosial Dasar diarahkan kepada pembentukan sikap dan kepribadian, 

sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial diarahkan kepada pembentukan 

pengetahuan dan keterampilan intelektual. 

 

Persamaan ISD dengan IPS yaitu: 

1. Merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan/pengajaran 

2. Dua-duanya bukan disiplin ilmu yang berdiri sendiri 

3. Mempunyai materi yang terdiri dari kenyataan sosial dan masalah sosial 
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* Bahan pelajaran ISD: 

1. Kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat 

2. Masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat 

3. Konsep-konsep sosial dan pengertian-pengertian tentang kenyataan-kenyataan 

sosial. 
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BAB IV 

Hubungan/kolerasi mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan jurusan 

Teknik Industri. 

 

Masyarakat yang merupakan terjemahan dari istilah society, merupakan 

sekelompok orang yang membentuk suatu sistem yang semi tertutup ataupun semi 

terbuka, yang mana interaksi sebagian besar adalah antara perorangan yang berada di 

dalam kelompok masyarakat tersebut. Kata society sendiri berasal dari bahasa latin 

yaitu societas. Societas berarti hubungan persahabatan antara satu dengan yang lain. 

Societas sendiri diturunkan dari kata socius yang memiliki arti kawan atau teman.  

Diperlukannya sebuah sosialisme dalam sebuah masyarakat dasarnya 

bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku kita di lingkungan masyarakat agar tidak 

bertindak sewenang-wenang. Kehidupan bermasyarakat selalu menimbulkan 

hubungan antar sesama manusia dalam suatu lingkungan kehidupan tertentu. Oleh 

karena itu manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, karena memang manusia 

tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mensosialisasikan 

kemajuan ilmu teknologi berarti harus ada obyek yang menjadi sasarannya. Tanpa 

adanya obyek yang akan menjadi tujuan, mustahil sebuah perkembangan industri 

dapat diketahui. Untuk itu diperlukan sebuah hubungan soasial masyarakat untuk bisa 

menerima dari perkembangan industri tersebut. 

1. Hubungan antara dasar dan teknik 

Jika dua kata tersebut digabungkan menjadi teknik dasar. Dan jika diartikan 

teknik dasar adalah tata cara yang awal atau permulaan. Seperti halnya saya 

sebagai mahasiswa jurusan teknik industri, dalam setiap cabang ilmu pasti 

memiliki cabang ilmu dasar yang wajib dimengerti dan dipahami oleh setiap 

individunya. Dalam teknik industri juga berlaku hal tersebut, saya sebagai 

mahasiswa teknik industri wajib menguasai ilmu dasar dari teknik, yaitu ilmu 

http://www.anneahira.com/masyarakat.htm
http://www.anneahira.com/persahabatan.htm
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matematika. Jadi  tanpa mempelajari ilmu dasarnya terlebih dahulu, 

kedepannya kita akan mengalami kesulitan. Unutuk memulai suatu hal kita 

perlu tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Termasuk juga dengan teknik, 

setiap  teknik pasti memiliki dasar-dasar yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. 

2. Hubungan antara teknik dan budaya 

Budaya yang dimaksud di sini memiliki arti yang luas, budaya dapat berarti 

tingkah laku individu dalam menjalankan kegiatannya, bisa juga berarti seni. 

Tingkah laku individu dalam bermasyarakat seperti gotong royong memiliki 

teknik atau tata cara, teknik tersebut berlaku di daerah-daerah berbeda, 

misalnya kita sedang berada di kota A teknik gotong royong yang digunakan 

disana berbeda dengan teknik yang digunakan di kota B. Hal tersebut 

berkaitan juga dengan budaya dalam arti seni. Karena negara kita adalah 

negara kepulauan, jadi kita memiliki banyak sekali kebudayaan, di setiap 

daerah memiliki perbedaan dengan daerah lainnya. Karena tiap daerah 

memiliki ciri khas masing-masing. Termasuk dalam halnya gotong royong. 

Hubungan antara teknik dan budaya juga dapat menghasilkan kerjasama antar 

negara. 
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BAB V 

Penutup 

 

 

 Kesimpulan dari pembahasan di atas antara lain adalah : 

1. Bahwa ilmu sosial dasar sangat erat dengan dunia teknik industri sehingga 

dapat membuat pemahaman tentang perkembangan dunia industri menjadi 

lebih mudah.. 

2. Dalam hal perkembangan jaman seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri 

bahwa kemajuan sebuah negara, adalah dilihat seberapa besar masyarakatnya 

mengenal industri modern. 

3. Perlu adanya benteng dari diri kita sendiri untuk berhubungan sosial dengan 

orang untuk selalu mengupdate perkembangan teknologi.   

4. Demikian pembahasan yang saya lakukan kali ini semoga bermanfaat untuk 

berbagai pihak dan serta untuk mengingatkan bahwa ilmu sosial dasar cukup 

erat hubungannya dengan teknik industri. 
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