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Ontologi
(Hakekat Ilmu)

Objek apa yang ditelaah? 

Bagaimana wujud yang hakiki dari objek
tersebut?

Bagaimana korelasi antara objek dengan
daya tangkap manusia (seperti berpikir, 
merasa, dan mengindera) yang 
menghasilkan ilmu?

Landasan ontologis adalah dasar untuk
mengklasifikasi pengetahuan dan sekaligus
bidang-bidang ilmu



EPISTOMOLOGI

Cara mendapatkan

pengetahuan yang benar 



Epistimologi
(Cara Mendapatkan Pengetahuan)

Bagaimana proses pengetahuan yang masih
berserakan dan tidak teratur itu menjadi ilmu? 

Bagaimana prosedur dan mekanismenya? 

Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita
mendapatkan pengetahuan yang benar?

Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? 

Apakah kriterianya? 

Cara/ teknik/sarana apa yang membantu kita
dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa
ilmu?



Inti berpikir Filsafat Plato

 Studi berbagai ilmu harus dihubungkan dan
dipandang sebagai suatu sistem, 

 Ada suatu kontras antara kejadian biasa yang hanya 
dapat diopinikan dan objek sistem matematika yang 
terlepas dari waktu dan form (seperti kebaikan dan 
keadilan; idea yang menjadi objek pengetahuan); 

 Kepuasan tertinggi pada ilmu hanyalah bila idea 
tercapai (the form of the guard) dengan menunjukkan 
mengapa benda-benda harus demikian; 

 Pandangan (insight) seyogiya dicapai dengan 
metode khusus yang disebut dengan logika.



HUBUNGAN ANTARA 

EPISTEMOLOGI, TEORI, 

METODOLOGI DAN TEKNIK



AKSIOLOGI
Nilai kegunaan ilmu 



Aksiologi
(Guna Pengetahuan)

Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu

dipergunakan? 

Bagaimana kaitan antara cara penggunaan

tersebut dengan kaidah-kaidah moral? 

Bagaimana penentuan objek dan metode yang 

ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? 

Bagaimana korelasi antara teknik prosedural

yang merupakan operasionalisasi metode

ilmiah dengan norma-norma moral?



Aspek Aksiologi

Aspek Aksiologi, yaitu komponen 

pengetahuan/ilmu yang membahas tata guna 

ilmu pengetahuan, teori tentang nilai yang 

menjadi azas dalam penggunaan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dari hasil 

knowing (nalar/berfikir)



Mengalami zaman edan

Kita sulit menentukan sikap

Turut edan tidak tahan

Kalau tidak turut edan

Kita tidak kebagian

Menderita kelaparan

Tapi dengan bimbingan tuhan

Betapa bahagiapun mereka yang lupa

Lebih bahagia yang ingat serta waspada

Ranggawarsita (1802-1873)



Nilai Kegunaan Ilmu

 Ilmu dan Moral

 Tanggung jawab sosial ilmuwan

 Informasi dan Teknologi

Nuklir dan pilihan moral

Revolusi genetika



Selesaiiiiiiiiii…!


