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Menurut Anda, apakah 
dasar munculnya sains ? 



Ketidakpuasan terhadap penjelasan mitos memicu 

berkembangnya sains, yaitu ilmu pengetahuan dan metode 

pemecahan masalah secara ilmiah (metode ilmiah). 



Hakikat Sains 

Ruang Lingkup IAD 

Tujuan mempelajari IAD 

Lahirnya Ilmu Alamiah 



Hakikat Sains 

• Ilmu alamiah atau Nature Science atau dikenal juga Sains 

merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam 

alam semesta sehingga terbentuk konsep dan prinsip.  

• Ilmu alamiah harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kejelasan 

objek, permasalahan (kajian), cara perolehan (metodologi), 

produk-produknya (hasilnya), dan kecenderungan (trend) 

perkembangannya.  

• Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pengetahuan tersebut 

dikatakan sebagai ilmu pengetahuan palsu (pseudoscience), ilmu 

akal-akalan, bahkan disebut ilmu klenik. 



• Manusia mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam 

dengan menggunakan pengamatan dan pengalaman tetapi 

sering tidak menjawab pertanyaan dan tidak memuaskan.  

• Pengetahuan baru yang merupakan kombinasi antara 

pengalaman dan kepercayaan disebut mitos. Mengapa mitos 

dapat diterima? 



 



Lahirnya Ilmu Alamiah 

• Ilmu Alamiah merupakan hasil pengamatan/ pengalaman yang 

dijelaskan menggunakan penalaran yang didasarkan hasil 

pembuktian ilmiah melalui metode ilmiah.  

• Tanggapan terhadap gejala-gejala atau peristiwa alam disebut 

pengalaman. 

• Alam dalam ilmu alamiah berperan sebagai objek 

Obyek Penyelidikan 

fisis 

kimiawi 

ekonomis 

biologis 



Objek dan Kajian Sains 

1. Struktur benda baik hidup maupun tak hidup: mencakup bentuk 

(bangun), sifat zat penyusunnya, dan warna  

2. Khusus benda hidup, dapat dipelajari gerak, metabolisme, 

reproduksi, irritabilitas, dan adaptasi  

3. Mempelajari hirarki benda alam: partikel sub atom-atom-

molekul-protoplasma-sel- jaringan- organ-sistem organ-

individu-populasi-komunitas- ekosistem-ekosfer-biosfer-planet-

tatasurya- galaksi-alam semesta. 



Ruang Lingkup IAD 

1. Alam pikiran manusia dan perkembangannya  

2. Perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam  

3. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya  

4. Makhluk hidup dalam ekosistem alam  

5. Sumberdaya alam dan lingkungannya  

6. IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia  

7. Beberapa perkembangan teknologi  

8. Isu lingkungan 



Karakteristik Sains 

1. Rasional  

Sains merupakan hasil kegiatan berfikir secara logis dengan menggunakan nalar yang 

hasilnya dapat diterima nalar manusia. 

2. Obyektif 

Sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa 

pengaruh pendapat atau pandangan pribadi 

3. Empiris 

Sains dapat dibuktikan dengan pengamatan penelitian ataupun eksperimen 

4. Sistematis 

 Tidak ada sains acak-acakan. Sains selalu tertata 

5. Akumulatif 

Sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau 

diperbaiki sehingga makin sempurna 



NIlai Sains 

1. Sains sebagai produk 

 Saat manusia menggunakan inderanya untuk berinteraksi dengan 

alam, saat itulah sains tercipta. Sains sebagai produk terdiri atas : 

 Fakta 

 Suatu fenomena yang terjadi tanpa adanya manipulasi. Faktual, 

benar adanya  

 Konsep  



2. Sains sebagai proses 

Sains sebagai proses ditunjukkan dalam beberapa keterampilan proses 

sains.  

Keterampilan proses sains dibagi menjadi dua : keterampilan proses 

sains dasar dan keterampilan proses terintegrasi. 

 

Dalam proses sains juga terkandung cara kerja dan cara berpikir 

untukkemajuan sains itu sendiri  
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Kriteria Ilmiah 

Metode Ilmiah 

Keterbatasan Ilmu 
Alamiah 

Pembagian Ilmu 
Pengetahuan 

Bahasa Ilmu Alamiah 

Peranan Matematika 
dalam Ilmu Alamiah 



Kriteria Ilmiah 

Kriteria atau patokan merupakan suatu rambu-rambu untuk 

menentukan benar tidaknya sesuatu untuk masuk status 

tertentu.  

 

Kriteria-kriteria tersebut antara lain: teratur, sistematis, 

berobjek, bermetode, dan berlaku secara universal  



Metode Ilmiah 

Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh 

pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis.  

 

Langkah-langkah metode ilmiah sebagai berikut:  

• Merumuskan masalah 

• Mengumpulkan data 

• Merumuskan hipotesis 

• Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis 

• Menarik kesimpulan 



Keterbatasan Ilmu Alamiah 

Bidang Ilmu Alamiah 

Bidang Ilmu Alamiah adalah wahana dimana metode ilmiah 

dapat diterapkan 
 
Ilmu Alamiah dan Nilai 

Metode ilmiah tidak dapat memberikan nilai atau moral 

terhadap suatu keputusan. Manusia pemakai ilmu alamiah lah 

yang menilai apakah hasil ilmu alamiah itu baik atau 

sebaliknya. 



Bahasa Ilmu Alamiah 

Ilmu alamiah sebagai kesatuan yang utuh sebagai bentuk 

bahasa.  

 

Secara mendasar ilmu alamiah merupakan suatu bahasa, 

suatu sistem komunikasi. 



Pembagian Ilmu Pengetahuan 

1. Ilmu pengetahuan sosial, yang membahas hubungan antar manusia  

sebagai makhluk sosial: 

     Psikologi, Pendidikan, Antropologi, Etnologi, Sejarah, Ekonomi, 

Sosiologi 

2. Ilmu pengetahuan alam, yang membahas tentang alam semesta dengan  

semua isinya: 

     Fisika, Kimia, Biologi (Botani, Zoology, Morfologi, Anatomi, 

Fisiologi, Sitologi,    Histology, Palaentologi) 

3. Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa (IPBA), yang membahas tentang 

bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan 

benda angkasa lainnya : 

    Geologi, Astronomi, Geografi 



Peranan Matematika dalam Ilmu 
Alamiah 

Matematika merupakan salah satu puncak kegiatan 

alam pikiran manusia.  

 

Perhitungan matematis manjadi dasar teknologi 

sebagai ilmu terapan ilmu alamiah. 



TERIMA KASIH 


