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PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MANUSIA

AKAL

RASA INGIN TAHU

INDERA, 
PENGALAMAN

RASA INGIN TAHU

APA, 
BAGAIMANA, 

MENGAPA, 
UNTUK APA 

PENGETAHUAN

MIKROKOSMOS

MAKROKOSMOS



RASA INGIN TAHU

FISIK DAN NON FISIK: 
BAIK-BURUK,
INDAH-JELEK

•Penglihatan , 
•pendengaran, 
•penciuman dan pencecap, 
•perasa

KEMAMPUAN INDERA 
TERBATAS

MITOS/LEGENDA

DITERIMA

•Keterbatasan pengetahuan karena
keterbatasan indera,
•Keterbatasan penalaran pada masa itu
•Hasrat ingin tahunya terpenuhi



Perkembangan jiwa manusia baik secara individu
maupun keseluruhan ada 3 tahap (August Comte 
1798-1857): 

Teologi/Fiktif

Sebab pertama (causa
prima) dan tujuan
akhir �kekuatan gaib.

Sebab pertama (causa

Filsafat/metafisik/
Abstrak

Positif/Ilmiah Riil

Sebab pertama (causa
prima) dan tujuan
akhir �Akal pikiran
�abstraksi

Sebab pertama (causa
prima) dan tujuan
akhir �pengetahuan
melalui pengamatan, 
percobaan dan
perbandingan.



Pada dasarnya manusia adalah makhluk
berpikir, merasa, bersikap dan bertindak

Teologi/Fiktif Proses berfikir

PENALARAN

Filsafat/metafisik/
Abstrak

Positif/Ilmiah Riil Pengetahuan yang 
benar

PENALARAN
=

LOGIS + 
ANALISIS



Cara memperoleh kesimpulan yang 
diperoleh tidak dengan penalaran:

� Pengambilan kesimpulan berdasarkan perasaan.

� Intuisi, yaitu kegiatan berfikir yang tidak analitis. 
Pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi timbul
dari pengetahuan-pengetahuan terdahulu melaluidari pengetahuan-pengetahuan terdahulu melalui
suatu proses berpikir yang tidak disadari.

� Wahyu

� Trial and Error



PERKEMBANGAN  ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

• IPA adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan, 
yang berhubungan dengan gejala kebendaan dan
didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi.

• Suatu pengetahuan teori yang diperoleh/disusun

Definisi

• Suatu pengetahuan teori yang diperoleh/disusun
berdasarkan cara yang khusus, yaitu observasi, 
ekspeimentasi, observasi dan demikian seterusnya
kait mengkait.

Cara untuk memperoleh ilmu secara demikian
disebut dengan metode ilmiah.



Langkah-langkah Metode Ilmiah:

Perumusan kerangka permasalahan

Penentuan/penemuan masalah

Penerimaan hipotetis menjadi teori ilmiah (hasil, pembahasan dan
kesimpulan)

Pengujian hipotetis�koleksi fakta/data (“perlakuan”)

Deduksi dan hipotetis�identifikasi fakta (“variabel”)

Pengajuan hipotetis



IPA mempunyai bentuk yang mantap sebagai ilmu baru
terjadi menjelang abad XVI.

Sebelumnya hany a merupakan kumpulan pengetahuan
alam yang cara memperolehnya belum menggunakan caraalam yang cara memperolehnya belum menggunakan cara
yang dapat diandalkan.

Gambaran perkembangan IPA adalah sebagai berikut:

• Zaman kuno (3000 – 600 SM)

• Zaman Yunani Kuno (600-200 SM)

• Zaman Pertengahan

• Zaman Modern



Pengetahuan dikumpulkan dari mengamati dan membeda-bedakan, serta percobaan
spekulatif (trial and error)

Masanya 3000 – 600 SM

Manusia bergantung dengan kepercayaan/mitos/agama politeistik

Zaman Kuno

Babilonia=>astronomi berkembang, 1 tahun 12 bulan, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 
jam 60 detik, dst.

Mesir kuno=> pyramid untuk menghormati dewa dengan menggunakan teknik
geometri dan aritmetika

Mohenjo Daro dan Harapa=>India (irigasi dan tatakota).

Boachson Hoabind dan Dongson=>Indocina (tatakota).



� Masanya 600-200 SM
� Ilmu pengetahuan berkembang pesat karena kemampuan

rasional dan secara spekualtif mencari jawaban-jawaban
mendasar tentang asal usul dan sebab akibat segala sesuatu.

� Thales (624-548 SM)
� sebagai pelopor segala cabang ilmu. 
� Ia berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari air dan akan

kembali kepada air.
� Bintang mengeluarkan cahaya sendiri dan bulan menerima cahaya

Zaman Yunani Kuno

� Bintang mengeluarkan cahaya sendiri dan bulan menerima cahaya
dari matahari.

� Anaximander (610-546 SM)
� Langit beserta isinya mengelilingi bumi dan langit yang nampak

hanyalah separuh saja.

� Anaximenes (588-526 SM)
� Zat dasar adalah udara. Manusia tergantung dengan pernafasab.

� Pytagoras (580-499 SM)
� 4 unsur dasar; bumi, air, udara, dan api.
� Matematikawan; dalil pytagoras



� Heraklitos (535-475 SM)
� Api adalah segala sesuatu. 

� Empedokles (495-435 SM)
� 4 unsur dasar : panas, dingin, basah, dan kering
� Sifat segala benda merupakan campuran 4 unsur tsb. Bumi (kering

+ dingin), api (panas + kering), air (basah + dingin) dan udara
(basah + panas)

� Leukippos dan Demokritos (460-370SM)
Teori atom: zat memiliki bangun butir yang tak terbagi lagi.� Teori atom: zat memiliki bangun butir yang tak terbagi lagi.

� Atom dapat berbeda bentuk dan ukurannya
� Semua benda berbeda dalam jumlah dan ukuran atom.
� Perubahan terjadi karena adanya penggabungan dan penguraian

atom menurut hukum sebab-akibat.

� Plato (427-347 SM)
� Menentang teori atom demoskritos
� Keanekaragaman yang tampak merupakan duplikat dari sesuatu

yang kekal dan immaterial.
� Pengetahuan yang benar telah ada sejak dalam alam pikiran/ide, 

apa yang nampak oleh indera hanyalah bayangan belaka.



� Aristoteles (384-322 SM)
� Unsur dasar ada 5: tanah, udara, air, api dan eter. 

� Selain eter, unsur dasar dapat berubah menjadi salah
satu lainnya.
� Garam, biji dan logam <==> air dan tanah

� Emas tidak mengandung tanah, perak, tembaga, timbal putih
dan besi mengandung tanah.dan besi mengandung tanah.

� Semua logam akan mengalami proses memasak menjadi
logam mulia, emas.

� Menjadi dasar bagi alkimia untuk membuat emas.

� Pengetahuan yang benar diperoleh melalui pemikiran
deduktif

� Ptolomeus (127-151 SM)
� Bumi sebagai pusat jagad raya

� Karyanya dinamai Syntaxix===>arab menjadi almagest



� Alkimia (abad 1-2 M)
� Ahli kima Muslim
� Unsur dasar: tanah, udara, air, api, air raksa, belerang dan garam
� Unsur di sini dimaksudkan sebagai sifatnya

� Alkhawarizmi (825 M)
� Menyusun aljabar dan aritmetika

� Omar Khayam (1043-1132)
� Ahli matematika dan astronomi

Zaman Pertengahan

� Ahli matematika dan astronomi

� Ibnu Sina (980-1137)
� Kedokteran

� Latroskimia (1439-1541 M)
� Tokohnya Paracelsus 
� Menerima 3 unsur tambahan alkimia: air raksa, belerang dan garam

� Kontribusi bangsa muslim dalam pengembangan IPA:
� Menterjemahkan, mengembangkan dan menyebarkan karya

Yunani.
� Mengembangkan metode eksperimen
� Memantapkan penggunaan sistem bilangan dengan dasar 10.



� Bermula sejak abad 14, Eropa mengalami kemajuan IPTEK
� Roger Bacon (1214-1294 M)

� Menganjurkan agar pengalaman manusia sendiri dijadikan sumber
pengetahuan dan penelitian.

� Copernicus, keppler dan Galileo merupakan pelopor pengembangan
pengetahuan yang didasarkan pada pengelaman sendiri.

� Galileo :
� Heliosentris
� Teropong: bulan, planet benda-benda langit

Zaman Modern

� Teropong: bulan, planet benda-benda langit
� Francis Bacon (1560-1626):

� Novum Organum: landasan pengetahuan dan metodenya.
� Memantapkan perkembangan IPTEK modern.

� Ciri-ciri IPTEK modern:
� Didasarkan pada pengamatan & pengalaman terus menerus
� Pengumpulan data secara kontinu dan sistematis
� Analisis data secara langsung, perbandingan dan analisis matematis
� Penyusunan teori-teori/model-model.
� Adanya percobaan-percobaan untuk menguji teori/model.


