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Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu,
kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu

Pengetahuan mampu dikembangkan manusia karena

1. Bahasa yang bersifat komunikatif

2. Pikiran yang mampu menalar.

DASAR-DASAR PENGETAHUAN



Pendekatan Ilmiah, Kelahiran Ipa

 penalaran deduktif & induktif keduanya 

memiliki kelemahan disamping kelebihan

 agar pengetahuan yg diperoleh dpt 

dipertanggung jawabnya kebenarannya & dpt 

menjadi ilmu pengetahuan, mk keduanya 

dipadukan menjadi metode keilmuan atau 

pendekatan / metode ilmiah



Pertambahan 

Pengetahuan

Praktis = Pemenuhan 

kebutuhan hidup

(Applied Science)

Non praktis/Teoritis 

=

Rasa ingin tahu

(Pure Science)



Perkembangan pengetahuan



Pengetahuan 

 Suatu himpunan pengetahuan dpt digolongkan 
sbg ilmu pengetahuan jika cara memperolehnya 
menggunakan metode keilmuan, yaitu 
memadukan rasionalisme dan empirisme.

 Himpunan pengetahuan dapat disebut IPA jika 
objeknya pengalaman manusia yg berupa gejala-
gejala alam yg dikumpulkan melalui metode 
keilmuan & memiliki manfaat untuk kesejahteraan 
manusia



Pengetahuan 

Ilmu pengetahuan melalui keg penelitian 
ilmiah

Kesimpulan (teori)

Teruji ulang konsistensi kebenarannya

Kebenaran dapat diandalkan



Karakteristik Pengetahuan Ilmiah

1. Obyektif (Apa adanya)

2. Metodik (menggunakan metode-metode tertentu)

3. Sistematik (berurutan sesuai pola kaidah yg
benar)

4. Logis (dapat diterima akal dan berdasarkan fakta)

5. Empirik (berdasar pada pengalaman sehari-hari)

6. Tentatif /Replikatif (dapat diuji kembali oleh
peneliti lain)

7. Universal (berlaku umum)



Metode Ilmiah sebagai Ciri 

IPA

Metode ilmiah

Pengertian IPA

Sifat-sifat IPA



Metode Ilmiah

 Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan

pengetahuan yang disebut ilmu. 

 Atau dengan kata lain ilmu adalah pengetahuan yang 

didapatkan berdasarkan metode ilmiah.

 Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena

ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya

harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu.



Kriteria Ilmu Pengetahuan (1)

a. Logis atau masuk akal. Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu
pengetahuan yang telah diakui kebenarannya.

b. Objektif, sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta
empiris. 

c. Metodik, pengetahuan diperoleh dengan cara-cara
tertentu yang teratur, dirancang, diamati dan terkontrol.

d. Sistematis, pengetahuan disusun dalam satu sistem yang 
satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling menjelaskan, 
sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.



e. Berlaku umum atau universal, berlaku untuk siapa

saja dan di mana saja yaitu dengan cara eksperimentasi

yang sama akan diperoleh hasil yang sama atau

konsisten.

f. Kumulatif, berkembang dan tentatif. Khasanah ilmu 

pengetahuan selalu bertambah dengan hadirnya ilmu 

pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang terbukti salah 

harus diganti dengan ilmu pengetahuan yang benar 

(tentatif). 

Kriteria Ilmu Pengetahuan (2)



Langkah-langkah Metode Ilmiah

 Penemuan/perumusan masalah

menggunakan “Bagaimana?”; “Apa?”; “Mengapa?”

 Pengkajian pustaka

 Perumusan kerangka berpikir

 Pengajuan hipotesis

 Pengujian hipotesis



METODE ILMIAH

PERUMUSAN
MASALAH

KERANGKA PIKIR

RUMUSAN HIPOTESIS

UJI HIPOTESISDITERIMA DITOLAK



Teori-teori ilmiah yang menyusun pengetahuan

harus memenuhi dua syarat utama yaitu:

a. Harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya.

b. Harus cocok dengan fakta-fakta empiris.



Keterbatasan metode ilmiah : 

 Kelemahan dari panca indera

 Keterbatasan dari alat yang digunakan

 Kebenarannya hanya bersifat sementara (tentative)

 Sulit memilih fakta yang benar benar berkaitan
dengan masalah yang akan dipecahkan

 Dua fakta yang tampak belum tentu berkaitan
menunjukkan hubungan sebab akibat

 Tdk dpt menjangkau kesimpulan tentang baik –
buruk, tentang seni & keindahan, & utk menguji 
adanya Tuhan



Keunggulan metode ilmiah :

 Metode ilmiah dapat memberikan latihan dan

kebiasaan berpikir sistematis, logis,dan analitis

 Menempuh sikap yang baik, jujur, obyektif terbuka, 

didiplin dan toleran

 Menolak paham takhayul dan pendapat apriori atu

menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata



Pengertian IPA

 Mrpk ilmu yg sistematis & dirumuskan berdasarkan 
gejala kebendaan terutama berdasarkan pengamatan 
& induksi, atau pengetahuan teoretis yg diperoleh dgn 
metode khusus. 

 IPA : suatu pengetahuan teoretis yg diperoleh / 
disusun dgn cara yg khas / khusus, yaitu melakukan 
observasi eksperimentasi, penyimpulan, penyu-sunan 
teori, eksperimentasi, observasi, demikian seterusnya 
dimana setiap langkah saling berkaitan.



 Sejak digunakan metode ilmiah dalam 

penelitian ilmiah, maka dimulailah IPA 

modern yg berkembang pesat. 

 Perintis IPA modern : Galileo galilei, Isaac 

Newton, Robert Boyle, Antoine Laurent 

Lavoisier



Sifat-sifat IPA

 Relatif : kebenarannya tergantung si perumus fakta / gejala itu.

 Dinamis : selalu berkembang yg menghasilkan penemuan-2 
baru.

 Tentatif : kebenarannya bersifat sementara, yg benar sekarang 
belum tentu benar di kemudian hari.

 Objektif : sesuai dgn kenyataan, terlepas dari subjektivitas 
perumus.

 Netral: siapapun dapat menggunakan lepas dari bangsa, agama 
atau apapun

 Universal : kebenarannya berlaku umum

 Metodik : penemuan kebenarannya berdasarkan metode 
tertentu yg ilmiah.

 Sistematik : pengujian kebenarannya melalui langkah-langkah yg 
berurutan.

 Terbuka: berlangsung terus sampai batas waktu yang takdapat
ditentukan



Diskusi :

Berilah satu contoh penemuan/penelitian yang sudah
berubah dan alasannya?




