
SCIENCE AS A BODY OF KNOWLEDGE



PENDAHULUAN

• Bangunan ilmu pengetahuan dihasilkan dari berbagai 

kegiatan ilmiah yang mencerminkan produk kreatif 

dari penemuan manusia selama berabad abad.

• Ide-ide besar tersebut terkumpul dan terorganisasi Ide-ide besar tersebut terkumpul dan terorganisasi 

dalam bidang astronomy, biology, kimia, geologi, 

fisika. 

• Kumpulan ide ide tersebut membentuk tipe ilmu 

pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, hukum, 

teori, model yang selanjutnya menjadi content of 

science.



Body of knowledge of Science

Facts

ConceptsModels

Principles

Laws

Theories



Facts

Fakta merupakan pondasi yang digunakan untuk membentuk 

konsep, prinsip, dan teori.

“Facts is often thought of as truth and the state of things. Facts represent 

what we can perceive through our sense and with instruments. Two 

criteria are used to identify a scientific fact: (1) it is directly observable, (2) 

it can be demonstrated at any time.(Coballa & Chiappetta, 112: 2010).it can be demonstrated at any time.(Coballa & Chiappetta, 112: 2010).

• Fakta merupakan kenyataan dan pernyataan dari suatu 

benda yang menggambarkan hasil observasi (dengan panca 

indera) maupun menggunakan alat bantu.

• Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi fakta: (1)dapat 

diobservasi langsung, (2). dapat didemonstrasikan pada waktu 

yang berbeda



Concepts

• Banyak fakta mempunyai sedikit kebermaknaan. 

Fakta tersebut berupa materi (bahan mentah) dan 

harus diuji untuk membentuk ide yang bermakna 

dan mempunyai keterkaitan.

• Berpikir dan bernalar dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi dan membuat hubungan dengan 

data yang diperoleh.



“A concepts is an abstraction of events, objects, or phenomena 

that seem to have certain properties or attributes in 

common.”

Konsep:abstraksi atau generalisasi dari kejadian, object atau 

fenomena dengan karakteristik tertentu.fenomena dengan karakteristik tertentu.

Contoh:

• Pohon, serangga, gen, enzim,

• Unsur, molekul, senyawa, campuran, asam, basa

• Electron, proton, neutron, gelombang, padat, sinar X



Principles

• Merupakan generalisasi dari konsep. 

• Prinsip digunakan untuk mendeskripsikan 

fenomena di alam. 

• Prinsip dan hukum didukung oleh konsep dan • Prinsip dan hukum didukung oleh konsep dan 

fakta.

• Contoh: prinsip pemuaian, prinsip tekanan 

gas,dll.



Theory

“A scientist theory is an explanation of phenomenon 

that is well supported”.

• Teori merpakan penjelasan dari fenomena.

• Teori merupakan penjelasan ide dari banyak fakta• Teori merupakan penjelasan ide dari banyak fakta

• Teori bersifat tentative sampai ada pembuktian 

kembali.

• Contoh: teori atom, teori, relativitas, teori tektonik 

lempeng, teori seleksi alam.



Models

• “A scientific model is representationof phenomenon that we 

cannot see or observe direcly.”

Model merupakan gambaran atau bangunan yang digunakan 

untuk menjelaskan ide yang abstrak dalam bentuk:struktur 

fisik, diagram, grafik, dan rumus matematika.fisik, diagram, grafik, dan rumus matematika.

Contoh:

Model atom Bohr

Model planet (solar system)

The wave and particle model of light

Model DNA:Double helixs 



• FAKTA: deskripsi suatu objek atau kejadian 

hasil penginderaan (hasil observasi)

• KONSEP: generalisasi dari fakta

• PRINSIP dan hukum:hubungan beberapa • PRINSIP dan hukum:hubungan beberapa 

konsep

• TEORI:penjelasan tentang hubungan fakta, 

konsep, dan prinsip. 



FAKTA

• fakta bahwa magnet menarik benda-benda 

tertentu, fakta bahwa butiran zat cair air yang 

jatuh di udara berbentuk bulat, fakta bahwa 

pelangi terdiri atas beberapa warna.pelangi terdiri atas beberapa warna.



KONSEP

• bahwa magnet dapat menarik benda-benda 

tertentu adalah fakta, tetapi pada setiap 

magnet ada tempat atau bagian yang memiliki 

kekuatan paling tinggi, ini melahirkan konsep kekuatan paling tinggi, ini melahirkan konsep 

kutub magnet



PRINSIP

• Prinsip lebih bersifat analitik bukan sekedar 

empirik. Contohnya: Udara yang dipanaskan 

memuai. Ini adalah contoh prinsip sains yang 

menghubungkan konsep udara, panas, dan menghubungkan konsep udara, panas, dan 

pemuaian.



HUKUM

• Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang 

diterima secara meluas setelah melalui 

pengujian berulang. Contohnya: energi tidak 

dapat diciptakan atau dimusnahkan melainkan dapat diciptakan atau dimusnahkan melainkan 

hanya dapat dialihbentukkan. Benda yang 

dicelupkan ke dalam air akan menerima gaya 

yang besarnya sama dengan berat air yang 

dipindahkan oleh benda tadi.



TEORI

• Contohnya: Teori Bigbang bahwa alam
semesta, galaksi dan bintang serta tatasurya
terbentuk melalui peristiwa dentuman besar,

• Teori atom: atom terdiri atas inti (proton dan• Teori atom: atom terdiri atas inti (proton dan
neutron) yang dikelilingi oleh electron yang 
bergerak pada orbit tertentu. 

• Teori sel bahwa semua sel berasal dari sel
yang sudah ada, semua makhluk hidup terdiri
atas sel atau sel-sel.



Contoh:

• FAKTA: di depan halaman sekolah terdapat 

semut yang berjalan di tanah

• KONSEP:biotik, abiotik, ekosistem

• PRINSIP: dalam ekosistem terdapat interaksi • PRINSIP: dalam ekosistem terdapat interaksi 

antara komponen biotik dan abiotik



Carilah contoh fakta, konsep, prinsip, hukum, 

teori selain yang saya contohkan tadi!


