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Apakah Ilmu Itu? (1)Ilmu merupakan kumpulan pengetahuanyang mempunyai ciri-ciri tertentu, yangmembedakan ilmu pengetahuan-ilmupengetahuan lainnya.Ilmu merupakan suatu kumpulannpengetahuan yang dapat diandalkan danyang berguna untuk menjelaskan,meramalkan, mengontrol gejala-gejala(sesuatu)
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Apakah Ilmu Itu? (2)
• Ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yangdisebut sebagai metode keilmuan
• Ilmu = science
• pengetahuan = knowledge
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Pengertian Ilmu
• M. IZUDDIN TAUFIQ

– Ilmu adalah penelusuran data atau informasimelalui pengamatan, pengkajian dan eksperimen,dengan tujuan menetapkan hakikat, landasandasar ataupun asal usulnya
• THOMAS KUHN

– Ilmu adalah himpunan aktivitas yangmenghasilkan banyak penemuan, bail dalambentuk penolakan maupun pengembangannya
• Dr. MAURICE BUCAILLE

– Ilmu adalah kunci untuk mengungkapkan segalahal, baik dalam jangka waktu yang lama maupunsebentar.



Pengertian Ilmu
NS. ASMADI
 Ilmu merupakan sekumpulanpengetahuan yang padat dan prosesmengetahui melalui penyelidikan yangsistematis dan terkendali (metode ilmiah)
POESPOPRODJO
 Ilmu adalah proses perbaikan diri secarabersinambungan yang meliputiperkembangan teori dan uji empiris



Cara Berilmu (Apriori Dan Aposteriori)
(1)1. Model Pertama (ad-1), mewakilikelompok ilmu yang mementingkanpengamatan dan penelitiandisebut empiris (empiris = meraba-raba) atau aposteriori (post =sesudah ilmu baru terjadi setelahpengamatan)



Cara Berilmu (Apriori Dan Aposteriori)
(2)2. Model Kedua (ad-2), mewakilikelompok ilmu yang ingin segeramenangkap susunan keniscayaan(structure of necesity) yangmendasari segala kenyataan secaraapriori (prius = sebelum) ilmumendahului adanya segala kenyataan



Ciri/Karakteristik Ilmu1. Bersifat rasional/masuk akal2. Didukung berdasarkan fakta empiris3. Disusun secara sistematis4. Bersifat obyektif, bukan subyektif5. Dapat dikonfrontasikan denganalternatif lain6. Dapat dikritik
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Model Ilmu (1)Setiap ilmu menyusun beberapamodel.Model adalah penghadirankembali yang padat dan ringkasdari apa yang sudah dikumpulkandalam pengetahuan umum/ilmiah



Model Ilmu (2)Model Ilmu:1. Manusia mendekati obyekpengetahuan atau manusiamenarik obyek itu padanya2. Manusia mengerti obyekpengetahuan ilmiah inginmemasuki susunan obyek
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Sumber Kelemahan/Kekurangan Ilmu1. Bertumpu pada asumsi untuk memperolehilmu (asumsi: epistemologis)2. Tumpuan memperoleh ilmu pada persepsi,ingatan dan penalaranmengandalkan panca indra yang mudahsalahsering kurang bisa dipercaya/ataudiragukan



Pola Memperoleh Pengetahuan
(1)Pola I :Pengetahuan diperoleh sebagai hasil berpikirrasional.Ide tentang kebenaran sebenarnya sudah ada,diungkapkan lewat berpikir rasional, terlepas daripengalaman.Pengetahuan dibangun secara koheren ataslandasan-landasan pernyataan yang sudah pasti.Pengetahuan telah ada secara apriori dibenakkita.Pemikiran teoritis bersifat deduktif.Pengujian diajukan lewat hipotesis.



Pola Memperoleh Pengetahuan (2)Pola II :Pengetahuan diperoleh dari pengalaman (polapikir empiris)Ide tentang kebenaran berada di alam/kebenarandiungkapkan lewat pengalaman empirisPengetahuan dibangun secara korespondensi(persesuaian, kesesuaian) keterangan/pernyataandengan fakta-fakta (pengalaman empiris)Pengetahuan dibangun secara a posterioriPemikiran teoritis bersifat induktifPengujian ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiridengan fakta, apapun teorinya13



Cara Memperoleh Pengetahuan
1. Diperoleh dari hasil cerita oranglain2. Diperoleh dari pengalaman3. Diperoleh dari keterangan-keterangan (evidence)
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Dua Macam Pengetahuan1. Pengetahuan yang didapat daripengalaman disebutpengetahuan pengalaman ataudisebut juga pengetahuan2. Pengetahuan yang didapatdengan keterangan (evidence)disebut ilmu
15


