
Achra Zakya El Sabila (5545162640) 3w 
ISBD atau ilmu sosial budaya dasar adalah ilmu yang berdiri sendiri karena 
berkaitan dengan ilmu ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, 
politik, ekonomi, geografi, antropologi, dan ilmu pengetahuan 
lainnya. Isbd termasuk dalam matakuliah berkehidupan bermasyarakat. 
Selain isbd ada juga iad,kkn,mk setiap ketentuan prodi. Visi ISBD secara 
umum adalah membuat mahasiswa jadi kritis, arif, memahami keragaman, 
dan kemartabatan manusia yang dilandasi dengan etika, estetika, moral 
dalam kehidupan kemasyarakatan. pendekatan dalam isbd yaitu 
interdisipliner, monodisiplin, multidisiplin, struktural, fungsional, interfield. 
Cara pembelajaran isbd yaitu dengan cara ansos atau analisis sosial yang 
bertujuan untuk mengupas tajam masalah masalah sosial secara tajam 
dan kritis dengan analisis yang akurat. 
  Reply 
 

 
Achra Zakya El Sabila (5545162640) 3w 
Maksudnya ilmu yang ridak dapat berdiri sendiri karena bersangkutan 
dengan ilmu lain seperti sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, dll. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
88 
  Reply 
 

 
Tamara Husnul Khotimah (5545162636) 3w 
ISBD merupakan ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, karena konsep yang 
digunakan dalam kajian ISBD berasal dari berbagai bidang ilmu-ilmu 
sosial, seperti sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, geografi, antropologi, 



dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain ISBD, dalam MBB juga terdapat IAD, 
KKN, dan MK sesuai ketentuan setiap prodi. ISBD memiliki visi dan misi. 
Visinya yaitu agar mahasiswa sebagai manusia memahami keberagaman 
manusia. Sedangkan misinya yaitu memberikan wawasan yang luas, 
menumbuhkan sikap kritis dan arif pada mahasiswa untuk memahami 
keberagaman. 
Dalam Ansos, terdapat komponen untuk menampilkan realitas sosial dan 
menampilkan intervensi dan tindakan sosial. Ansos memiliki beberapa 
tujuan, salah satunya yaitu menjadi bagian usaha nyata dalam 
menegakkan keadilan sosial. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
88 
  Reply 
 

 
Luluk Udiarti (5545165068) 3w 
Ilmu Sosial Budaya Dasar ( ISBD) berasal dari berbagai bidang disiplin 
ilmu-ilmu sosial seperti 
sosiologi,sejarah,politik,ekonomi,geografi,antropologi,dan ilmu 
pengetahuan lainnya. tujuan umum ISBD ialah pengembangan kepribadian 
manusia sebagai makhluk sosial dan budaya sedangkan tujuan khususnya 
untuk mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya dan lingkungan 
sosial-budaya. basis pembelajaran ISBD ialah ANSOS(Analisis Sosial) 
merupakan pisau analisis untuk mengupas persoalan sosial secara tajam. 
Ruang lingkip ANSOS yaitu masalah sosial,sistem sosial,lembaga atau 
organisasi sosial,dan kebijakan publik 
  Reply 
 



 
Nabila Ramadhanty 3w 
Berdasarkan pemahaman saya, Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah ilmu 
yang mempelajari hubungan antar manusia beserta masalah-masalah 
sosial dan budaya yang ada didalamnya. dalam kehidupan bermasyarakat 
yang beragam budaya serta pemikiran pasti banyak masalah-masalah 
yang timbul. dalam hal ini , harapannya agar mahasiswa bisa berkembang 
sebagai manusia terpelajar yang kritis dan peka dalam memahami 
keragaman, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, 
etika, dan moral dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang tujuannya yaitu 
Menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang tidak bersifat 
kedaerahan dan tidak terkotak-kotak oleh disiplin ilmu yang ketat dalam 
menanggapi dan menangani masalah dan nilai-nilai dalam lingkungan 
sosial-budaya. 
Meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan kehidupan 
manusiawi. 
Membina kemampuan berpikir dan bertindak obyektif untuk menangkal 
pengaruh negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya.Dan juga 
dapat menyelesaikan masalah sosial budaya dengan adil tanpa membeda-
bedakan pihak yang terkait. 
  Reply 
 

 
Nabila Ramadhanty 3w 
5545164531 (Nabila Ramadhanty) 
 

 
sdoriza 2w 
87 
  Reply 
 



 
Sahara dwi yunita (5545165398) 3w 
Visi ISBD: agar mahasiswa menjadi pelajar yg kritis,peka,dan arif dalam 
memahami keragaman. 
Misi ISBD: memberikan landasan dan wawasan yang luas serta 
menumbuhkan sikap kritis,peka,dan arif. 
Tujuan ISBD adalah untuk pengembangan kepribadian manusia sebagai 
mahluk sosial dan mahluk budaya dan tujuan khususnya adalah untuk 
mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya dan lingkungan sosial-
budaya terutama untuk kepentingan profesi. ISBD merupakan pisau 
analisis untuk mengupas masalah sosial, secara umum ruang lingkup basis 
antara lain masalah sosial, kemiskinan, pengangguran,dan kriminalitas. 
Basis dilakukan bersama masyarakat/komunitas dan tidak bebas nilai. 
! keadilan personal dan sosial 
Personal: menuntut agar kita memperlakukan orang lain yang kita hadapi 
dengan adil. 
Sosial: keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang 
kegidupan. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
87 
  Reply 
 

 
Nur Aulia Sidik (5545161804) 3w 
ISBD adalah matakuliah yang mempelajari atau mengkaji berbagai bidang 
disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, geografi, 
antropologi, dan lain-lain. ISBD termasuk Matakuliah Berkehidupan 
Bermasyarakat (MBB) intinya ISBD bertujuan untuk memahami kaidah 



berkehidupan bermasyarakat, mengembangkan kepribadian manusia 
sebagai makhluk sosial dan budaya yang beradab dan beretika, 
menambah wawasan mahasiswa untuk memahami isu-isu di masyarakat, 
lebih kritis, serta menambah kemampuan untuk menyelesaikan masalah 
secara halus, arif dan manusiawi. ISBD berbasis analisis sosial yang 
merupakan pisau analisis untuk mengupas persoalan sosial. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
86 
  Reply 
 

 
Aliya Syalikha Desriane (5545162862) 3w 
Nama: Aliya Syalikha Desriane 
Nim: 5545162862 
ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah ilmu pengetahuan yang tidak 
berdiri sendiri. ISBD merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk 
memahami kehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam 
berkarya. ISBD juga membuat mahasiswa menjadi pelajar yang kritis, peka 
dan arif dalam memahami keberagaman manusia yang dilandasi nilai 
estetika, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. 
ISBD bertujuan untuk mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya dan 
lingkungan sosial-budaya terutama untuk kepentingan profesi. 
Visi dan misi pembelajaran ISBD juga agar mahasiswa berkembang dalam 
memahami keragaman dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai 
estetika, etika fan moral dalam kehidupan masyarakat. 
Serta memberi wawasan yang luas pada mahasiswa dalam kehidupan 
bermasyarakat selalu individu dan makhluk sosial yang beradap serta 
bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya. 
  Reply 
 



 
sdoriza 2w 
86 
  Reply 
 

 
Elsa Tri Oktaviani (5545164071) 3w 
Ilmu Sosial Dasar Budaya memahami dan membahas tentang ilmu budaya 
dan sosial dan merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu sosial dan budaya 
juga berasal dari ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi dll. ISBD bertujuan 
untuk memahami kehidupan bermasyarakat sesuai keahliannya dalam 
membentuk suatu karya. ISBD membuat mahasiswa agar lebih banyak 
mengetahui hal-hal dalam kehidupan wawasan yang luas dan berfikir lebih 
kritis dalam mengerjakan banyak hal, lebih memperhatikan etika dan 
moral. Manusia dapat mengembangkan sikap kepribadianya dalam 
mempelajari ilmu sosial budaya dasar dan memperluas pandangan tentang 
sosial dan budaya. Tujuannya agar dapat menghasilkan para pemimpin 
yang beretika dan bermoral lebih baik dan dapat mencegah pengaruh 
negatif yang dapat merusak sosial budaya. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
85 
  Reply 
 

 



Naufal abdurrahman 5545162473 3w 
Menurut pemahaman saya bab 1 adalah awal perkenalan tentang isbd yg 
sebenarnya dan juga di bab 1 kita akan di kenalkan oleh pandangan sosial 
dengan cara isbd dan analisis sosial yg yg akan di terapkan dalam mata 
kuliah isbd, isbd sendiri adalah mata kuliah yg lebih sering menganalisa 
kejadian sosial yg sedang terjadi maupun sudah terjadi. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
85 
  Reply 
 

 
Naufal abdurrahman 5545162473 3w 
Menurut pemahaman saya bab 1 adalah awal perkenalan tentang isbd yg 
sebenarnya dan juga di bab 1 kita akan di kenalkan oleh pandangan sosial 
dengan cara isbd dan analisis sosial yg yg akan di terapkan dalam mata 
kuliah isbd, isbd sendiri adalah mata kuliah yg lebih sering menganalisa 
kejadian sosial yg sedang terjadi maupun sudah terjadi.dalam bab1 juga 
akan membahas tentang ansos yaitu analisis sosial yg akan di lakukan 
pada masyarakat atau lingkungan lingkungan tertentu. 
  Reply 
 

 
Puji Noer Hikmah - 5545163886 3w 
Puji Noer Hikmah 
5545163886 
Ilmu Sosial Budaya Dasar menurut saya adalah ilmu yang mempelajari 
menelaah tentang bagaimana kita sebagai manusia hidup bermasyarakat 
yang sangat erat kaitannya dengan sosial-budaya, Ilmu Sosial Budaya 



Dasar merupakan ilmu yang tidak berdiri sendiri karena didalam kajian nya 
juga mempelajari bidang disiplin ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, politik, 
ekonomi, geografi, antropologi, dan ilmu pengetahuan lainnya). Menurut 
saya Ilmu Sosial Budaya Dasar ini bertujuan agar mahasiswa dapat 
memecahkan masalah-masalah yang ada saat ini yang bersangkutan 
dengan lingkungan sosial-budaya, selain itu Ilmu Sosial Budaya Dasar juga 
bertujuan agar mahasiswa dapat berpikir dan bertindak obyektif untuk 
menangkal pengaruh negatif yang dapat merusak lingkungan sosial 
budaya. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
84 
  Reply 
 

 
Silmi Hakim (5545162898) 3w 
ilmu sosial budaya adalah ilmu pengetahuan yang tidak dapat berdiri 
sendiri karena ilmu sosial budaya berkaitan dengan konsep kajian isbd 
berasal dari dalam bidang disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, 
sejarah, politik, ekonomi, geografi, antropologi dan ilmu pengetahuan 
lainnya. ISBD ini termasuk mata kuliah berkehidupan bermasyarakat 
(MBB), visi dari ISBD ini adalah membangun/berkembang nya mahasiswa 
menjadi terpelajar yang kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman 
dan kematrabatan manusia. pembelajaran ISBD yaitu menggunakan ansos 
(analisis sosial) sebagai basis pembelajan untuk mengupas persoalan 
sosial secara tajam dengan analisis yang akurat, tujuan ansos ini bertujuan 
untuk mempelajari struktur sosial yang ada mendalami insitusi ekonomi, 
politik, agama, budaya, dan keluarga. 
  Reply 
 



 
sdoriza 2w 
84 
  Reply 
 

 
Rizki Iskandar 3w 
Rizki Iskandar (5545165138) 
ISBD merupakan ilmu dari berbagai bidang disiplin ilmu-ilmu sosial, seperti, 
sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, geografi, antropologi, dan ilmu 
pengetahuan lainnya. 
ISBD merupakan cabang dari ilmu Matakuliah Berkehidupan 
Bermasyarakat. 
Matakuliah ISBD diberikan kepada mahasiswa dengan pembelajaran di 
ruang kelas dan diharapkan ilmu yang didapat agar diterapkan dalam 
kehidupan masyarakat. 
Untuk memuwudkannya maka mahasiswa perlu melakukan analisis sosial 
(Ansos) dan aksi sosial. 
Proses ansos merupakan usaha pengamatan untuk 
mendapatkan gambaran lengkap mengenai hubungan antar 
materi-materi di dalam struktural, kultural, dan historis itu seperti institusi 
ekonomi, politik, agama, budaya, dan keluarga. 
Sehingga mahasiswa dan masyarakat tahu sejauh mana dan bagaimana 
institusi-institusi itu menyebabkan ketidakadilan sosial. 
Untuk dapat menentukan tindakan atau aksi sosial yang lebih tepat dari 
sebab terdalam atau akar masalah itu. 
perlakuan sebuah undang-undang. 
Secara umum objek sosial antara lain : 
Masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan,pengangguran, dan 
kriminalitas. 
Sistem sosial, seperti tradisi, usaha kecil atau menengah, 
sistem pemerintahan, sistem pertanian. 
Lembaga atau organisasi sosial, seperti sekolah layanan 
rumah sakit, lembaga pedesaan, lembaga masyarakat. 
Kebijakan publik, seperti dampak kebijakan BBM, dampak perberlakuan 



undang-undang.Aspek penting Ansos Histori, struktur, nilai, reaksi dan 
masa depan. 
Dalam aksi sosial pasti terjadi kontradiksi / pertentangan pokok, dasar, dan 
antagonis.Namun semuanya untuk mewujudkan keadilan personal dan 
keadilan sosial. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
83 
  Reply 
 

 
Dwi Kemala Sari 3w 
Nama : Dwi Kemala Sari 
NIM : 5545163405 
Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai 
kehidupan manusia agar manusia dapat berfikir lebih kritis dan lebih positif 
serta dalam ISBD pun mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya 
sekaligus pula memberi dasarpendekatan yang bersumber dari dasar-
dasar ilmu sesuai yang terintegrasi . 
  Reply 
 

 
Dwi Kemala Sari 3w 
Lanjutan yang dibawah 
Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai 
kehidupan manusia agar manusia dapat berfikir lebih kritis dan lebih positif 
serta dalam ISBD pun mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya 
sekaligus pula memberi dasarpendekatan yang bersumber dari dasar-
dasar ilmu sesuai yang terintegrasi . Di dalam materi ISBD diajarkan agar 



kita dapat menyelesaikan masalah – masalah sosial budaya secara arif, 
halus, dan manusiawi, memperluas pandangan tentang masalah sosial 
budaya dan masalah kemanusiaan sehingga dapat mengembangkan 
kemampuan untuk dapat berpikir logis dan menyelesaikan masalah dalam 
kedua hal tersebut. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
83 
  Reply 
 

 
Ridha Trianovianti (5545163600) 3w 
menurut saya ISBD adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek dasar 
dalam kehidupan manusia ,karena manusia adalah makhluk sosial yang 
memiliki kebudayaan / berbudaya dan masalah-masalah yang terwujud 
atas kehidupannya.dan isbd bukanlah ilmu yang berdiri sendiri karena 
berkaitan dengan ilmu sosial budaya konseo kajian isbd berasal dari 
bidang ilmu sosial seperti 
sosiologi,sejarah,politik,ekonomi,geografi,antropologi,dan lainnya.dan ilmu 
budaya dasar seperti seni,sejarah,filsafat,dan agama.visi dari isbd itu 
sendiri adalah membangun mahasiswa menjadi manusia yang 
terpelajar,kritis,peka,dan memiliki kearifan dalam memahami kesetaraan 
dan kemartabatan manusia yang dilandasi etika dan moral dalam 
bermasyarakat.cara pembelajaran isbd adalah ansos (analisis sosial) 
menyelesaikan masalah secara akurat. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 



82 
  Reply 
 

 
Dwi Kemala Sari 3w 
Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai 
kehidupan manusia agar manusia dapat berfikir lebih kritis dan lebih positif 
serta dalam ISBD pun mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya 
sekaligus pula memberi dasarpendekatan yang bersumber dari dasar-
dasar ilmu sesuai yang terintegrasi . Di dalam materi ISBD diajarkan agar 
kita dapat menyelesaikan masalah – masalah sosial budaya secara arif, 
halus, dan manusiawi, memperluas pandangan tentang masalah sosial 
budaya dan masalah kemanusiaan sehingga dapat mengembangkan 
kemampuan untuk dapat berpikir logis dan menyelesaikan masalah dalam 
kedua hal tersebut. 
  Reply 
 

 
Dinda Rizky Tri Buana 3w 
Dinda Rizky Tri Buana_5545164313 (dindarzky@yahoo.com) 
ISBD merupakan ilmu yang dikaji dalam berbagai ilmu sosial. Dalam 
pembelajaran ISBD bertujuan untuk memahami kaidah dalam 
berkehidupan bermasyarakat, pengembangan kepribadian manusia 
sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya, mampu menanggapi secara 
kritis dan berwawasan luas masalah dan lingkungan sosial budaya, dan 
dapat menyelesaikan masalah sosial budaya secara halus, arif dan 
manusiawi. Dalam ISBD juga terdapar Ansos yakni sebagai pisau analisis 
untuk mengupas persoalan secara tajam, realitas sosial dan melakukan 
intervensi tindakan sosial. Tujuan dari Ansos juga untuk mempelajari 
sturktur sosial yang ada. Keadilan yang terdapat dalam ISBD ialah 
keadilan personal dan keadilan sosial yang menjelaskan tentang 
diterapkannya kepada masyarakat agar untuk berlaku adil dalam setiap 
bidang kehidupan baik material maupun spiritual. 
  Reply 
 



 
sdoriza 2w 
82 
  Reply 
 

 
Syelviana Wati (5545163414) 3w 
ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar meruakan ilmu yang berkaitan 
dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, 
geografi, antropologi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan ini 
tidak dapat berdiri sendiri. Tujuan khusus mempelajari ISBD adalah antara 
lain untuk mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya terutama untuk 
kepentingan profesi, memperluas pandangan tentang masalah sosial-
budaya, menghasilkan calon pemimpin yang tidak bersifat kedaerahan, 
meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan kehidupan 
manusiawi, dan membina kemampuan berfikir dan bertindak obyektif. 
Basis pembelajaran ISBD adalah melalui ANSOS (Analisis Sosial), tujuan 
ansos salah satunya untuk mempelajari struktur sosial yang ada, 
mendalami institusi ekonomi, politik, agama, budaya dan keluarga. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
81 
  Reply 
 

 



abdulramadhan1933@gmail.com 3w 
Dadan (5545165116)_Abdulramadhan1933@gmail.com 
menurut saya bahwa Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) adalah cabang 
ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari dua ilmu lainnya, yaitu : 
Ilmu Sosial : yang juga merupakan sosiologi (sosio; sosial, logos; ilmu), jadi 
ilmu social adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai 
disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah social. 
Ilmu Budaya : ilmu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling 
mendasar daolam kehiudupan manusia sebagai mahluk berbudaya. 
Ilmu Sosial Budaya Dasar merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-
konsep yang di kembangkan untuk mengkaji masalah-masalah social 
manusia dan kebudayaan. Istilah ISBD di kembangkan pertama kali di 
Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanitiesm yang berasal dari 
istilah bahasa Inggris “The Humanities”. Adapun istilah humanities itu 
berasal dari bahasa latin Humnus yang artinya manusia, berbudaya, dan 
halus. Dengan mempelajari the humanities diandaikan seseorang akan 
bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya dan lebih halus. Dengan 
demikian bisa dikatakan bahwa The Humanities berkaitan dengan nilai-nilai 
manusia sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Agar manusia 
menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu yaitu The Humanities 
disamping tidak meninggalkan tanggungjawabnya yang lain sebagai 
manusia itu sendiri. 
Dapat dikatakan pula pengertiannya, sebagai integrasi ISBD dan IBD 
memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya 
kepada manusia sehingga mampu mengkaji masalah sosial dan budaya 
secara arif. ISBD sebagai kajian masalah sosial, kemanusiaan dan budaya 
sekaligus pula memberi dasar yang bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial 
yang terintregasi. ISBD bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, 
melainkan hanyalah suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang 
paling dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial 
yang berbudaya, dan masalah masalah yang terwujud dari padanya. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
81 
  Reply 
 



 
DADAN 3w 
abdul ramadhan 
5545165116 
  Reply 
 

 
Heldi Gunawan (3415130994) 3w 
ISBD merupakan salah satu ilmu untuk mengasah kepedulian mahasiswa 
terhadap permasalahan sosial. khususnya untuk melatih kepekaan 
terhadap lingkungan masyarakat yang mempunyai keberagaman konflik 
supaya dapat disikapi secara bijak. selain itu, untuk merangkai pola pikir 
agar dapat mengatasi konflik konflik yang berada dilingkungan masyarakat. 
karena lingkungan masyarakat mempunyai keberagaman. mulai dari 
budaya, suku, dan juga rasnya masing masing. sehingga dinamika konflik 
pemikiran di kalangan masyarakat dapat tertangani dengan tindakan 
berdasarkan ilmu yang dipelajari di ISBD 
  Reply 
 

 
sdoriza 2w 
80 
  Reply 
 

 
Jihan Salsabila (5545164320) 3w 
ISBD adalah ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, karena kajian ISBD 



berasal dari disiplin ilmu-ilmu soial lainnya seperti 
sosiologi,antropologi,politik,ekonomi,geografi, dll. 
Tujuan umum dari ISBD sendiri adalah kemampuan menanggapi secara 
kritis dan berwawasan luas mengenai masalah sosial-budaya dan masalah 
lingkungan sosial-budaya. sedangkan tujuan khusus ISBD adalah 
mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya dan lingkungan sosial-
budaya terutama untuk kepentingan profesi. 
keterkaitan ISBD dan analisis sosial adalah sebagai basis pembelajaran 
ISBD karena analisis sosial merupakan basic yang penting dalam 
mengupas persoalan sosial secara tajam. 
Tujuan mahasiswa mempelajari disisplin ilmu ISBD ini adalah memahami 
konsep ilmu sosial dan ilmu budaya yang dapat dikaitkan dengan analisis 
sosial dan aksi sosial. 
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Bayu Tresna Aji 3w 
Bayu Tresna Aji (5545164611) 
Ilmu Sosial Budaya Dasar atau bisa disebut ISBD adalah ilmu atau studi 
yang mempelajari dan juga memahami hubungan antar manusia yang 
disertakan oleh permasalahan sosial dan budaya. 
ISBD ini sendiri memiliki visi agar seluruh mahasiswa dapat menjadi pelajar 
yang berkualitas dimana mahasiswa akan menjadi pelajar yang kritis, peka, 
dan bijaksana dalam memahami keragaman. Dalam menjalani visi tersebut 
maka ISBD memberikan landasan serta wawasan yang luas bagi 
mahasiswa 
Untuk menerapkan ilmu ISBD ini maka mahasiswa perlu melakukan 
Analisis Sosial serta Aksi Sosial. 
Analisis Sosial adalah usaha pengamatan agar mendapatkan gambaran 
yang menyeluruh mengenai hubungan antara materi-materi dalam 



kehidupan. Dengan analisis sosial mahasiswa mengetahui sejauh mana 
materi-materi itu dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan juga dapat 
menarik akar permasalahan dari masalah-masalah sosial tersebut. 
Masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, bentrok antar budaya, 
dampak kebijakan sosial, dll. 
Aksi sosial tersebut bermaksud untuk menyelesaikan akar permasalahan 
tersebut agar tercapainya keadilan persona dan sosial. 
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Arif Novianto 3w 
Arif Novianto {5545164395} 
Dari beberapa penjelasan mengenai pengantar ilmu sosial budaya dasar 
kelompok kami menyimpulkan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri 
manusia adalah zoon politicon yang berarti di dalam berkembang kita 
harus saling melengkapi saling tolong menolong dan tidak dapat hidup 
sendiri butuh kerja sama bersosialisasi di ruang lingkup masyarakat, 
manusai juga sebagai makhluk yang berbudaya atau homo humanis yaitu 
manusia diciptakan memiliki ratio dan sense, manusia juga dapat 
mengembangkan budaya yang iya miliki dengan cara berbaur atau bergaul 
dengan suatu kelompok atau di dalam kehidupan berkeluarga. 
Di dalam kehidupan juga kita tidak luput dari sebuah permasalahan yang 
ada di mulai dari masalah sosial, masalah keluarga, masalah 
budaya,masalah tingkah laku itu semua disebabkan akibat tingkah laku 
seseorang sendiri,sementara masalah sosial disebabkan karena adanya 
perbedaan dalam tingkat perkembangan kebudayaan, sifat 
kependudukannya dan keadaan lingkungan sekitarnya sehngga kita harus 
menempatkan diri dengan sebaik – baiknya berbaur dengan yang bak agar 
dapat berfikir dan mengarjakan sesuatu denga cara positif. 
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Chairunnisa Novita Sari (5545163251) 3w 
Menurut saya isbd merupakan matakuliah yang mencangkup : 
-bagaimana masyarakat bersosial 
-masalah-masalah sosial seperti : kemiskininan, pengganguran, sistem 
pemerintahan, kriminalitas 
*aspek penting Analisis sosial 
-telaah historis 
-telaah struktur 
-telaah nilai 
-telaah reaksi 
-telaah masa depan 
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Ika Murnia Wati 3w 



Ika Murnia Wati_8105133100_ikamurniawati02@gmail.com 
ISBD merupakan ilmu yang mempelajari terkait isu- isu sosial budaya yang 
ada di sekitar kita. Sebagai pelaku, manusia sebaiknya dapat 
memecahkan setiap masalah sosial dan budaya secara rasional dengan 
keilmuan yang dimilikinya, sehingga dapat menemukan solusi yang adil 
bagi semua pihak. Walaupun keadilan susah didapatkan untuk individu 
maupun kelompok, namun dengan mempelajari ISBD ini kita dapat 
memposisikan diri dalam menghadapi permasalahan seadil-adilnya melalui 
pendekatan-pendekatan disiplin ilmu. Kemudian kita dapat mengurangi 
resiko- resiko yang dapat merugikan pihak- pihak tertentu yang hanya 
menyelesaikan masalah dengan emosional semata. Dengan kebudayaan 
yang sangat banyak di Indonesia, maka perlu kita mempelajari ISBD ini 
untuk dapat mencapai keharmonisan hidup dalam keberagaman sosial dan 
budaya yang menciptakan Negara Kesatuan RI. 
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Selvi Susanti 3w 
Selvi Susanti – 52355131589 – selvisusantiamor@gmail.com 
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) berguna agar berkembang sebagai 
manusia yang kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman dan 
kemartabatan yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam 
kehidupan bermasyarakat. Tujuan Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) 
adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan 
kehidupan manusiawi, membina kemampuan berpikir untuk menangkal 
pengaruh negatif yang dapat , merusak lingkungan sosial budaya. 
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Muhamad Syathiri Ramdhan (6315133518) (FIK) 3w 
Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) merupakan salah satu matakuliah 
berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang memiliki visi yaitu agar 
mahasiswa dapat menjadi manusia yang kritis dan peka terhadap 
keragaman manusia yang dilandasi dengan etika dan moral. Sehingga 
manusia memiliki wawasan yang luas dan menerima dengan baik 
keragaman dari setiap manusia. ISBD memiliki tujuan khusus yaitu 
membina kemampuan berfikir dan bertindak objektif terhadap pengaruh 
negatif. Dalam pembelajaran ISBD analisis sosial merupakan usaha 
pengamatan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai hubungan 
sosial. Tujuan analisis sosial yaitu mempelajari struktur sosial, ekonomi, 
politik, agama dan keluarga. Sehingga kita tahu sejauh mana dan 
bagaimana institusi-institusi itu menyebabkan ketidakadilan sosial dan 
dapat menjadi bagian usaha nyata dalam menegakkan keadilan sosial. 
Keadilan sosial terdiri dari 2 konsep yaitu keadilan personal dan keadilan 
sosial. Keadilan personal yaitu dituntut agar memperlakukan orang yang 
kita hadapi secara adil, dan pelaksanaannya tergantung kepada individu 
tersebut. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku 
dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan, dan pelaksanaan 
kehidupan sosial tergantung pada struktur masyarakat sehingga tanggung 
jawab atas ketidakadilan sosial menjadi tanggung jawab semua pihak. 
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Yunanto Tri Laksono 3w 
Nama : Yunanto Tri Laksono 
No Reg : 5235131611 
Email : yunanto_three@yahoo.com 
Menurut saya, ilmu sosial budaya dasar 
Sebagai integrasi ISBD dan IBD memberikan dasar-dasar pengetahuan 
sosial dan konsep-konsep budaya kepada manusia sehinnga mampu 
mengkaji masalah sosial dan budaya secara arif. 
ISBD sebagai kajian masalah sosial, kemanusiaan dan budaya sekaligus 
pula memberi dasar yang bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial yang 
terintregasi. 
ISBD buknlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah 
suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling dasar yang ada 
dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosialyang berbudaya, dan 
masalah masalah yang terwujud dari padanya. 
Tujuan ilmu sosial budaya dasar 
· Mengembangkan kesadaran mahasiswa menguasai pengetahuan 
tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan 
mahluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 
· Menumbuhkan sikap kritis, peka dfan arif dalam memahami keragaman 
kesederajatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika dan moral 
dalam kehidupan bermasyarakat 
· Memberi landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan 
kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku 
individu dan mahluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan 
pengetahuan akademik dan keahliannya 
· Mahluk sosial yang beradab dalam mempraktekan pengetahuan 
akademik dan keahliannya. 
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Onggy Sit 3w 
Ilmu sosial budaya dasar merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang tidak 
dapat berdiri sendiri karena konsep yang digunakan didalamnya berasal 
dari berbagai bidang disiplin seperti sosiologi, sejarah, politik, ekonomi, 
dan sebagainya. Ilmu sosial budaya dasar merupakan bagian dari 
matakuliah berkehidupan bermasyarakat selain dari IAD, KKN, dan MK 
yang disesuaikan dengan ketentuan prodi. ISBD memiliki tujuan umum 
yaitu mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk social, 
kemampuan menanggapi secara kritis masalah social-budaya dan 
lingkungan social-budaya, dan kemampuan menyelesaikan secara baik 
masalah-masalah sosial-budaya. Selain tujuan umum, ISBD juga memiliki 
tujuan khusus yaitu mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya, dan 
memperluas pandangan tentang masalah sosial-budaya. ISBD memiliki 6 
pendekatan yaitu interdisipliner, monodisiplin, multidisiplin, structural, 
fungsional, interfiled. 
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Louisiana Wattimena (2415153403) 3w 
Menurut saya ISBD (Ilmu Sosial Budaya Dasar) adalah kelompok ilmu 
yang berdasar pada berbagai ilmu sosial lainya. ISBD memberikan 



wawasan untuk mahasiswa dalam menyelediki budaya dalam dan sosial, 
membuat mahasiswa berbudaya, serta mempertajam pengetahuan 
mahasiswa akan pengetahuan dasar dalam bidang Sosial dan budaya. 
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Muhammad Farhan Adyn 3w 
Nama: Muhammad Farhan Adyn 
NIM: 3425163846 
Prodi: Biologi 
ISBD merupakan salah satu disiplin ilmu yang tak tidak berdiri sendiri. 
Berbagai pendekatan dilakukan dalam mengkaji ISBD ini dapat dikaitkan 
dengan analisis sosial yang kelak berorientasikan skema bukan personal. 
Hasil yang diharapkan ialah mampu memberikan aksi sosial yang 
berdampak nyata dan mampu menyelesaikan akar permasalahan 
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Farid Pujiono (3425163475) 3w 
Nama : Farid Pujiono 
No.Reg : 3425163475 
email : faridpujiono257@gmail.com 
Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) adalah ilmu pengetahuan yang tidak 
berdiri sendiri karena konsep yang digunakan dalam ISBD berasal dari 
berbagai bidang disiplin ilmu sosial. ISBD termasuk dalam Matakuliah 
Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). MBB merupakan mata kuliah yang 
memiliki tujuan untuk memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat 
sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 
Visi mata kuliah ISBD agar berkembangnya mahasiswa sebagai manusia 
terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman dan 
kemartabatan manusia yang dilandasi nilai estetika, etika, dan moral dalam 
kehidupan bermasyarakatan. sedangkan Misi nya adalah memberikan 
landasan dan wawasan yang luas, serta menumbuhkan sikap kritis, peka, 
dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman, kesederajatan dan 
kemartabatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tujuan Umum ISBD adalah pengembangan kepribadian manusia sebagai 
makhluk sosial dan makhluk budaya. Tujuan Khusus ISBD adalah 
mempertajam kepekaan terhadap sosial-budaya dan lingkungan sosial-
budaya terutama untuk kepentingan profesi. 
Ansos (Analisis sosial) dalam ISBD merupakan pisau analisis untuk 
mengupas persoalan sosial secara tajam. Tujuan ansos adalah untuk 
mempelajari struktur sosial yang ada, mendalami institusi ekonomi, politik, 
agama, budaya, dan keluarga. Ruang lingkup dari ansos bisa dilihat dari 
masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Prinsip 
ansos adalah kompleksitas, tidak bebas nilai, manusia sebagai pusat 
perubahan, dan dilakukan bersama masyarakat. 
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Dewi rahmawati 1w 
Nama : dewi rahmawati 
Noreg: 6315133521 
Tugas merangkum bab 1 
ISBD bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah 
suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling dasar yang ada 
dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan 
masalah-masalah yang terwujud daripadanya. 
Fungsi ilmu sosial budaya dasar Memberikan pengetahuan dasar dan 
pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk 
mengkaji gejala-gejala sosial kebudayaan agar daya sosial budaya dapat 
ditingkatkan sebagai kepekaan mahasiswa pada lingkungannya menjadi 
lebih besar. 
buku ILmu sosial Budaya  Dasar, UNJ dituliskan bahwa misi ISBD adalah 
sebagai berikut : “Memberikan landasan dan wawasan yang luas serta 
menumbuhkan sikap kritis , peka, dan arif pada mahasiswa untuk 
memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat serta bertanggung jawab terhadap sumber daya 
dan lingkungannya”. 
Tujuan ISBD Mengantarkan manusia terutama memberikan kesadaran 
serta mengembangkan kemamapuan mahasiswa sebagai generasi 
penerus perjuangan bangasa untuk menguasai pengetahuan tentang 
keragaman, kesederajatan dan kemartabatan manusia selaku individu dan 
makhluk sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. 
  Memeberikan landasan pengetahuan dan menumbuhkan sikap kritis, 
peka,arif dalam memahami keragaman, kesederajatan dan kemartabatan 
manusia dengan landasan estetika, etika dan moral didalam berkehidupan 
bermasyarakat 
     Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas dan 
keyakinan kepada para mahasiswa sebagai bekal untuk hidup bersama 
dalam masyarakat suatu individu dan makhluk sosial yang beradab yang 
mempraktekkan pengetahuan akademik sesuai dengan bidang 
keahliannya. 
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Yanuari falahdina suwandi (3415140735) 1w 
Ilmu Sosial Budaya Dasar sebagai integrasi ISD dan IBD yang memberikan 
dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada 
mahasiswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial dan kemanusiaan 
dan budaya, selanjutnya mahasiswa peka, tanggap, kritis serta berempati 
atas solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. 
ISBD sebagai kajian masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya sekaligus 
pula memberi dasarpendekatan yang bersumber dari dasar-dasar ilmu 
sesuai yang terintegrasi . ISBD bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri 
sendiri, melainkan hanyalah suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek 
yang palin dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk 
sosial, yang berbudaya dan masalah-masalah yang terwujud daripadanya. 
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