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 PRASANGKA: yaitu suatu anggapan benar
padahal baru merupakan kemungkinan
benar, atau kadang-kadang tidak benar. 
Contoh ;
orang Babylonia percaya bahwa hujan turun
dari langit ke bumi melalui jendela-jendela
yang ada di langit



 INTUISI; yaitu pendapat seseorang yang 
diangkat dari perbendaharaan
pengetahuannya terdahulu melalui proses
yang tidak disadari. seolah-olah muncul
tanpa dipikir).
Contoh;
Seorang astrolog di samping rumusannya, 
sering menggunakan intuisinya dalam
memberikan ramalan nasib seseorang.



 TRIAL AND ERROR: yaitu metode coba-coba
atau untung-untungan.
Contoh:
Percobaan Kohler seorang psikolog Jerman. 
Dalam percobaannya ia menggunakan kera. 
Kera tersebut dengan coba-coba dapat
meraih pisang yang digantung dengan
menggunakan tongkat. 



 Penemuan Kebetulan:
Beberapa pengetahuan pada awalnya
ditemukan secara kebetulan dan beberapa
diantaranya sangat berguna.
Contoh: penemuan obat kina sebagai obat
malaria. Seorang pengembara yang sedang
demam malaria melalui sebuah rawa, karena
merasa haus ia minum air rawa. Air 
rawatersebut terasa pahit karena
menghadung hancuran pohon yang tumbang
(pohon kina), Ternyata demamnya sembuh.



 METODE ILMIAH
Metode ilmiah adalah metode yang diikuti oleh
para scientist.
Langkah-langkah operasional metode ilmiah;

a. Identifikasi dan perumusan masalah. 
Indikatornya pertanyaan; Apa, Bagaimana, 
Mengapa?, tentang obyek yang diteliti.

b. Perumusan hipotesis
Hipotesis adalah jawaban
sementara/kemungkinan jawaban yang 
ditetapkan dari suatu permasalahan.



 Pengujian Hipotesis
Usaha untuk mengumpulkan bukti
(fakta/data) yang relevan dengan hipotesis
yang diajukan. Pengumpulan data tersebut
dapat dilakukan dengan cara: observasi, 
dokumentasi, wawancara, angket, 
eksperimen, diskusi, dan lain-lain

 Penarikan kesimpulan
Kegiatan ini didasarkan atas evaluasi
melalui analisis data, untuk melihat apakah
hipotesis itu diterima atau ditolak



Ditinjau dari cara memperolehnya, maka
pengetahuan dapat dikelompokan/dibedakan
menjadi pengetahuan ilmiah dan
pengetahuan tidak ilmiah.

Ciri pengetahuan ilmiah;
a. OBYEKTIF, artinyapengetahuan itu sesuai

dengan obyeknya, atau sesuai dengan hasil
penginderaan atau empirik



b. METODIK, artinya pengetahuan diperoleh
dengan cara-cara tertentu dan terkontrol.

c. SISTEMATIK, artinya pengetahuan itu
tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri
sendiri-sendiri, saling berkaitan, saling
menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan
satu kesatuan yang utuh.



d. BERLAKU UMUM, artinya pengetahuan itu
tidak hanya berlaku atau dapat diamati pleh
seseprang/beberapa orang, tetapi semua
orang dengan cara yang sama akan
memperoleh hasil yang sama.

BERDASARKAN CIRI-CIRI TERSEBUT MAKA 
PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH DENGAN 
PRASANGKA, INTUISI, TRIAL AND ERROR 
TERMASUK PENGETAHUAN TIDAK ILMIAH. 



 MENGAPA PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH 
DENGAN PRASANGKA, INTUISI, TRIAL AND 
ERROR , DAN PENEMUAN KEBETULAN 
TERMASUK PENGETAHUAN TIDAK ILMIAH

?



 Hipotesis
Hipotesis merupaka strata ilmu yang paling 
rendah, merupakan dugaan atau prediksi, yang 
diambil berdasarkan pengetahuan atau teori yang 
sudah ada untuk menjawab masalah penelitian
yang sedang dilakukan

 Teori
Teori merupakan strata yang lebih tinggi dari
Hipotesis. Teori merupakan landasan ilmu yang 
telah teruji kebenarannya, namun masih
mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang 
lebih tepat. 



 Hukum atau Dalil
Hukum atau dalil merupakan strata yang 
paling tinggi. Hukum atau dalil berasa dari
teori yang telah diuji terus menerus dan
tidak ditemukan adanya kesalahan.
Contoh : Dalil Pythagoras, Hukum Archimides



1. Paradigma analogi
Analogi adalah bentuk generalisasi dari
suatu pengamatan atau pengalaman masa
terdahulu.

Contoh;
Buah-buahan yang berwarna merah
mengandung vitamin A, buah X yang dikenal
dengan berwarna merah, maka analoginya
buah x mengandung vitamin A



2. Paradikma Deduksi
Tokohnya Aristoteles (yunani). 
a. Ia mnggunakan premis mayor dan premis

minor
b.  Dimulai dari sifatnya umu untuk menguji

sesuatu yang sifatnya khusus
Kumpulan pengetahuan yan didapat melalui inferensi

deduktif disebut “Philosphia” artinya pengetahuan
yang benar atau bijaksana.

Pengikut paham ini disebut “Rasionalis”



3. Paradigma Induktif;
 Fakta(kenyataan) digunakan untuk

membuktikan kebenaran (melalui
pengamatan, pengalaman, eksperimen)

 Paradikma infrensinya dimulai dari
pengumpulan fakta, kemudian
digeneralisasikan (dari yang khusus ke
Umum)

 Paradigma induktif disebut paham
“Empirisme”



4. Paradigma Keilmuan
 Kombinasi dari deduktif dan induktif
 Model inferensi keilmuan sering disebut

model “Verifikasi induktif terdapat hipotesis
deduktif” atau “Deducohypotetico verifikatif”

 Kelebihannya: memiliki semua sifat
paradigma analogi, pragmatisme, deduktif, 
induktif


