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Hakikat Penalaran

• Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam 
menarik sesuatu kesimpulan yang berupa 
pengetahuan

• Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang 
berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak

• Sikap dan tindakannya yang bersumber pada 
pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa 
atau berpikir



Lanjutan...!
• Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan 

dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan, 
meskipun seperti dikatakan Pascal, hati pun mempunyai 
logika tersendiri

• Meskipun demikian patut kita sadari bahwa tidak semua 
kegiatan berpikir menyandarkan diri pada penalaran 

• Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang 
mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan 
kebenaran



Lanjutan...!

• Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang 
membuahkan pengetahuan

• Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu 
mempunyai dasar kebenaran maka proses berpikir 
itu harus dilakukan suatu cara tertentu 

• Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih 
(valid) kalau proses penarikan kesimpulan tersebut 
dilakukan menurut cara tertentu tersebut

• Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di 
mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai 
"pengkajian untuk berpikir secara sahih



Lanjutan...!

• Ada dua macam cara penarikan kesimpulan:
• logika induktif 

• logika deduktif

• Logika induktif erat hubungannya dengan 
penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual 
nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 

• logika deduktif, yang membantu kita dalam 
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum 
menjadi kasus yang bersifat individual (khusus )



logika induktif

• Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik 
suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai 
kasus yang bersifat individual

• Penalaran secara induktif dimulai dengan 
mengemukakan pernyataan-pernyataan yang 
mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas 
dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan 
pernyataan yang bersifat umum

• Katakanlah umpamanya kita mempunyai fakta 
bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai 
mata, demikian juga dengan singa, kucing, dan 
berbagai binatang lainnya



Lanjutan...!

• Dari kenyataan-kenyataan ini kita dapat menarik 
kesimpulan yang bersifat umum yakni semua 
binatang mempunyai mata

• Kesimpulan yang bersifat umum ini penting artinya 
sebab mempunyai dua keuntungan. 
• Keuntungan yang pertama ialah bahwa pernyataan 

yang bersifat umum ini bersifat ekonomis.
• Keuntungan yang kedua adalah dimungkinkan proses 

penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun 
secara deduktif.



Lanjutan...!
• Secara induktif maka dari berbagai pernyataan yang 

bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang 
bersifat lebih umum lagi. 

• Umpamanya melanjutkan contoh kita terdahulu, dari 
kenyataan bahwa semua binatang mempunyai mata 
dan semua manusia mempunyai mata, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa semua makhluk mempunyai mata. 

• Penalaran seperti ini memungkinkan disusunnya 
pengetahuan secara sistematis yang mengarah 
kepada pernyataan-pernyataan yang makin lama 
makin bersifat fundamental



logika deduktif
• Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang 

sebaliknya dari penalaran induktif. 
• Deduksi adala cara berpikir di mana dari pernyataan 

yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat 
khusus. 

• Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya 
mempergunakan pola berpikir yang dinamakan 
silogismus. 



logika deduktif

• Silogismus disusun dari dua buah pernyataan 
dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang 
mendukung silogismus ini disebut premis 
yang kemudian dapat dibedakan sebagai 
premis mayor dan premis minor.

• Kesimpulan merupakan pengetahuan yang 
didapat dari penalaran deduktif berdasarkan 
kedua premis tersebut.



The End


