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EPISTIMOLOGI

Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani 

klasik epistēmē yang berarti "pengetahuan" dan 

akhiran -logi, yang berarti "wacana" (berasal dari

kata yunani logos yang berarti "wacana"). 

J. F. Ferrier menciptakan epistemologi dalam model 'ontologi', untuk

menetapkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang 

bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan, dan 

menyebutnya 'awal yang sesungguhnya' dari filsafat. 

Kata ini setara dengan konsep Wissenschaftslehre, yang digunakan oleh 

filsuf jerman Johann Fichte dan Bernard Bolzano untuk proyek-proyek

yang berbeda sebelum digunakan kembali oleh Husserl. 

Para filsuf Prancis kemudian memberi istilah épistémologie makna yang 

sempit sebagai 'teori pengetahuan [théorie de la connaissance].' di 

antaranya, Émile Meyerson yang membuka karyanya Identitas dan 

Realitas, yang ditulis pada tahun 1908, dengan catatan bahwa kata 

'kemenjadian' setara dengan 'filsafat ilmu pengetahuan'.

https://id.wikipedia.org/wiki/Diskursus
https://id.wikipedia.org/wiki/Ontologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte
https://id.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano
https://id.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl


APA PENELITIAN ITU?
Penelitian (Research) berasal dari dua kata 

yaitu re (kembali) dan to search (mencari)---

mencari kembali.

Penelitian merupakan penyelidikan 

sistematis yang ditujukan pada penyediaan 

informasi untuk  menyelesaikan persoalan-

persoalan.

Penelitian bisnis (business research) 

merupakan penyelidikan sistematis yang 

memberi informasi untuk membantu 

pengambilan keputusan dalam bidang bisnis.



Dalam matematika, diketahui bahwa 2 + 2 = 4, tetapi ada juga cara untuk
mengetahui bagaimana menambahkan dua angka, dan mengetahui orang
(misalnya, diri sendiri), tempat (misalnya, satu kampung), benda (misalnya mobil), 
atau aktivitas (misalnya, penambahan). 

Beberapa filsuf berpikir ada perbedaan penting antara "tahu bahwa" (tahu
konsep), "mengetahui bagaimana" (memahami operasi), dan "kedekatan-
dengan-pengetahuan" (tahu dengan hubungan), dengan epistemologi yang 
terutama berkaitan dengan yang pertama ini.

Meskipun perbedaan ini tidak eksplisit dalam bahasa inggris, perbedaan-

perbedaan ini didefinisikan secara eksplisit dalam bahasa lain (beberapa

bahasa yang berhubungan dengan bahasa Inggris berhasil mempertahankan

kata ini, misal: dalam bahasa Skotlandia: "wit" dan "ken"). 

Di Prancis, Portugis, Spanyol, Jerman, dan Belanda, istilah untuk
tahu (orang) masing-masing diterjemahkan dengan menggunakan

connaître, conhecer, conocer dan kennen, sedangkan untuk
mengetahui (cara melakukan sesuatu) diterjemahkan dengan

menggunakan savoir, saber, dan weten. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Scots
https://en.wiktionary.org/wiki/ken#Scots


Yunani Modern memiliki kata kerja γνωρίζω (gnorízo) dan ξέρω

(kséro). Italia memiliki kata kerja conoscere dan sapere dan kata 

benda untuk pengetahuan yang conoscenza dan sapienza.

Jerman memiliki kata kerja wissen dan kennen. Wissen

menyiratkan mengetahui sebuah fakta, kennen menyiratkan

mengetahui dalam arti mengenal dan memiliki pengetahuan kerja; 

ada juga kata benda yang berasal dari kennen, yaitu Erkennen,

yang telah dikatakan menyiratkan pengetahuan dalam bentuk

pengakuan atau pengakuan. 

Kata itu sendiri berarti proses: anda harus pergi dari satu negara ke

negara lain, dari suatu keadaan yang "tidak-erkennen" untuk sebuah

negara yang benar erkennen. Kata kerja ini tampaknya menjadi yang 

paling tepat dalam hal menggambarkan "episteme" dalam salah satu dari

bahasa-bahasa Eropa modern, maka dalam istilah Jerman hal ini disebut

sebagai "Erkenntnistheorie". Teori interpretasi dan makna linguistik ini

tetap kontroversial hingga saat ini. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnistheorie


Bertrand Russell misalnya: menekankan perbedaan antara "pengetahuan

dengan keterangan" dan "pengetahuan oleh kedekatan". Gilbert Ryle juga 

dikreditkan dengan menekankan perbedaan antara mengetahui bagaimana

dan mengetahui bahwa dalam The Concept of Mind.

Dalam Personal Knowledge, Michael Polanyi berpendapat mengenai

relevansi epistemologis pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu; 

dengan menggunakan contoh dari keseimbangan yang terlibat dalam

mengendarai sepeda, ia menunjukkan bahwa pengetahuan teoretis dari

fisika yang terlibat dalam menjaga keadaan keseimbangan tidak dapat

menjadi pengganti untuk pengetahuan praktis tentang bagaimana

berkendara, dan bahwasanya adalah penting untuk memahami

bagaimana kedua hal ini terjadi dan bekerja. 

Contoh ini pada dasarnya sejalan dengan pendapat Ryle, yang 

menyatakan bahwa kegagalan untuk mengakui perbedaan

antara ilmu dan pengetahuan mengarah pada suatu regresi tak

terhingga. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://id.wikipedia.org/wiki/Michael_Polanyi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisika


Metodologi bagi dari efistimologi yang menjelaskan bagaimana

cara untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan

Dengan kata lain, Metodologi → ilmu tentang cara yang 

digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan

menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu

dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas

yang sedang dikaji. 

Dengan demikian, metodologi tersusun dari cara/ metode

yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. 

Cara atau metode yang sistematis, terstruktur, runut, 

terkendali dan kritis ini dapat dilakukan dengan cara Riset

(Penelitian) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebenaran


MENGAPA RISET HARUS DIPELAJARI CARANYA ?

1. Metode penelitian memberikan pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan lingkungan
dalam pengambilan keputusan yang segera harus dilakukan.

2. Dua faktor yang mendorong perhatian dalam pengambilan keputusan ilmiah:

1.Kebutuhan manajer akan informasi yang lebih banyak dan lebih baik

2.Tersedianya teknik dan peralatan yang lebih baik untuk memnuhi
kebutuhan ini.

3. Kebutuhan akan pengetahuan lainnya timbul dari masalah akibat merger, 
kebijakan-kebijakan perdagangan, pasar yang diproteksi, transfer teknologi, 
dan isu-isu makro ekonomi mengenai tabungan-investasi.

4. Kecenderungan akan kompleksitas telah meningkatkan risiko yang 
berhubungan dengan pengambilan keputusan bisnis,dan mempunyai basis 
informasi yang penting.Peningkatan kompleksitas berarti semakin banyak
variabel yang harus diperhatikan.



PENTINGNYA MEMPEROLEH 

KETERAMPILAN DI BIDANG PENELITIAN:

1. Manajer sering membutuhkan lebih banyak

informasi sebelum mengambil keputusan

2. Untuk memberi kesan baik kepada atasan

3. Memiliki keterampilan penelitian, dapat

menilai apa yang dikerjakan orang lain dan

dapat menilai secara baik mutu

pengambilan keputusan.

4. Mendapat posisi sebagai seorang ahli

dalam penelitian.



KENAPA MELAKUKAN PENELITIAN?

Pembuktian: 

Data yang diperoleh digunakan untuk

membuktikan keragu-raguan terhadap

informasi

Pengembangan: 

untuk memperdalam dan memperluas

pengetahuan yang telah ada.

Penemuan: 

Data yang diperoleh betul-betul baru

belum pernah diketahui

Karena ingin:



APAKAH PENELITIAN SELALU 
BERDASARKAN MASALAH ?

Jawabannya ya, semua penelitian harus

memberi jawaban atas suatu pertanyaan.

Penelitian terapan, dilaksanakan untuk

mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan

yang berkaitan dengan tindakan, kinerja

atau kebijakan.

Penelitian murni atau penelitian dasar, 

penelitian yang bertujuan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat

teoritis.



PENELITIAN ILMIAH
Penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris, 

dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang 

dibimbing oleh teori dan hipotesis-hipotesis

mengenai hubungan-hubungan yang diduga antara

fenomena-fenomena tersebut.

Sistematis dan terkendali merujuk pada kadar mana

pengamatan-pengamatan dikendalikan dan

dijelaskan.

Empiris dan kritis merujuk kepada persyaratan-

persyaratan bagi peneliti untuk menguji pendapat-

pendapat subjektif terhadap realitas yang objektif

dan hasilnya terbuka untuk penelitian dan

pengujian lebih lanjut.



BAGAIMANA  PENELITIAN  YANG BAIK?

Penelitian yang baik memakai 

metode ilmiah. 



CIRI-CIRI METODE ILMIAH
Maksud penelitian atau masalahnya, harus didefinisikan dengan

jelas dan tajam dan tidak ambigu. 

Rumusan masalah harus mencakup analisis unsur-unsur yang 

paling sederhana,

Ruang lingkup dan batasan-batasannya, dan spesifikasi rinci dari arti

semua kata yang berarti dalam penelitian.

Prosedur penelitian yang dipakai harus diuraikan secara cukup rinci.

Laporan penelitian harus mengungkapkan dengan jujur sumber-

sumber data dan bagaimana data tersebut diperoleh.

Desain prosedur penelitian harus direncanakan dengan saksama

untuk mendapatkan hasil yang seobjektif mungkin.

Penelitian harus dilaporkan sejujurnya. Desain penelitian yang 

sempurna jarang ada. Seorang peneliti yang kompeten harus peka

terhadap akibat-akibat dari desain yang kurang sempurna, dan

pengalamannya dalam menganalisis data dapat memberi dasar

untuk memperkirakan kekurangsempurnaan tsb.



LANJUTAN CIRI-CIRI METLIT

Analisis data harus cukup memadai untuk mengungkap arti

pentingnya, dan metode analisis yang dipakai harus

cocok.Bilamana memakai metode-metode statistik, probabilitas

kesalahannya harus diduga dan kriteria signifikansi harus

ditetapkan.

Kesimpulan-kesimpulan harus dibatasi pada hal-hal yang akan

ditunjang oleh data penelitian dan juga hal-hal yang mana data 

hasil penelitian dapat menjadi dasar yang cukup.

Keyakinan akan hasil penelitian lebih besar jika penelitinya

berpengalaman, mempunyai nama baik dalam bidang penelitian, 

dan mempunyai



ILMU DAN PROSES BERPIKIR
Ilmu adalah pengetahuan tentang fakta-fakta baik natura 

atau sosial yang berlaku umum dan sistematis. Atau ilmu 

adalah pengetahuan yang sudah terorganisir serta tersusun 

secara sistematis menurut kaidah umum.

Proses berpikir adalah suatu refleksi yang teratur dan hati-

hati yang lahir dari rasa sangsi terhadap suatu hal untuk 

kemudian dipecahkan dalam suatu penyelidikan.

Konsep antara ilmu dan berpikir adalah sama dalam 

memecahkan masalah keduanya dimulai dari adanya rasa 

sangsi dan kebutuhan akan suatu hal yang bersifat umum

Berpikir ilmiah merupakan cara berpikir yang didasari oleh 

penalaran secara deduksi (deduktif) dan induksi (induktif).



Deduksi → bentuk inferensi yang bertujuan menarik kesimpulan. 

Kesimpulan ini haruslah sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan.

Deduksi dikatakan tepat, jika benar dan sahih, ini berarti bahwa premis 

(alasan) yang diberikan untuk kesimpulan harus sesuai dengan kenyataan 

(benar).

Suatu deduksi adalah sahih bilamana kesimpulan tidak 

mungkin salah jika premis adalah benar. 

Kesimpulan tidak dibenarkan secara logis jika:
1. Satu atau lebih premis tidak benar, atau

2. Bentuk argumentasi tidak sahih.

Contoh:

Premis 1 semua karyawan dapat dipercaya bahwa mereka tidak akan 

mencuri

Premis 2 Joko adalah seorang karyawan.

Premis 3 joko dapat dipercaya, ia tidak akan mencuri.

Jika kita yakin bahwa joko dapat dipercaya, maka kita berpendapat 

bahwa deduksi ini benar.

Kesimpulan kita harus didasarkan kepada keyakinan Joko sebagai 

pribadi dan bukan didasarkan pada suatu premis umum bahwa semua 

karyawan jujur.

DEDUKSI



Induksi → menarik kesimpulan dari satu atau lebih fakta atau bukti-

bukti. Kesimpulan menjelaskan fakta, dan faktanya mendukung kesimpulannya.

Contoh: 

Saudara menekan lampu kamar dan tidak menyala. Ini merupakan fakta

lampunya tidak menyala ketika tombol untuk lampu ditekan. Maka

saudara bertanya, “Mengapa lampu tidak menyala?”

Kemungkinan jawaban adalah kesimpulan bahwa bola lampunya putus.

Kesimpulan ini merupakan induksi karena dari pengalaman bahwa :

1. Lampu harus menyala bilamana tombolnya ditekan dan, 

2. Jika bola lampu putus, maka lampunya tidak menyala. 

Sifat induksi bahwa kesimpulannya hanya merupakan suatu hipotesis. 

Induksi merupakan suatu penjelasan, tetapi ada penjelasan-penjelasan

lain yang juga cocok dengan fakta-fakta. 

Berpikir, seperti halnya dengan ilmu, juga merupakan proses untuk

mencari kebenaran. 

Kebenaran yang diperoleh melalui penelitian terhadap fenomena yang 

fana adalah kebenaran yang telah ditemukan melalui proses ilmiah, 

karena penemuan tsb dilakukan secara ilmiah.

INDUKSI



Koheren, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan 

tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan 

sebelumnya yang dianggap benar.

Koresponden, suatu pernyataan dianggap benar, jika materi 

pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut 

berhubungan atau mempunyai korespondensi dengan objek 

yang dituju oleh pernyataan tersebut.

Sifat pragmatis, pernyataan dipercayai benar karena 

pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam 

kehidupan praktis. Suatu pernyataan atau suatu kesimpulan 

dianggap benar jika pernyataan tersebut mempunyai sifat 

pragmatis dalam kehidupan sehari-hari.

KEBENARAN ILMIAH 

DAPAT DITERIMA KARENA ADANYA :



1.Penemuan kebenaran secara kebetulan

2.Penemuan kebenaran secara common 
sense (akal sehat)

3.Penemuan kebenaran melalui wahyu

4.Penemuan kebenaran secara intuitif

5.Penemuan kebenaran secara trial dan error

6.Penemuan kebenaran melalui spekulasi

7.Penemuan kebenaran karena kewibawaan.

Tidak selamanya penemuan kebenaran 

diperoleh secara ilmiah kadangkala 

kebenaran dapat ditemukan melalui proses 

nonilmiah, seperti:



SYARAT PENELITIAN ILMIAH

1.Berdasarkan fakta

2.Bebas dari prasangka (bias)

3.Menerapkan prinsip analitis

4.Menggunakan hipotesis

5.Menggunakan ukuran yang objektif

6.Menggunakan teknik kuantitatif



PROPOSISI
Pernyataan tentang sifat dari realita. 

Proposisi tersebut dapat diuji kebenarannya.

Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya pernyataan

antara dua atau lebih konsep. 

Contoh:

1. Tingkat modernisasi suami istri adalah salah

satu faktor penentu perilaku kontrasepsi

mereka.

2. Penerimaan kontrasepsi modern dipengaruhi

oleh persepsi tentang nilai ekonomis anak.

Proposisi dirumuskan dan sementara diterima

untuk diuji kebenarannya disebut hipotesis atau

hipotesis adalah suatu pernyataan sementara

untuk diuji kebenarannya.



FAKTA

Adalah pengamatan yang telah 

diverifikasikan secara empiris.

Fakta dapat menjadi ilmu dapat juga tidak, 

jika fakta diperoleh secara random tidak 

akan menghasilkan ilmu, tetapi jika 

dikumpulkan secara sistematis dengan 

beberapa sistem serta pokok-pokok 

pengurutan fakta dapat menghasilkan ilmu.

Fakta tanpa teori tidak akan menghasilkan 

apa-apa.



TEORI

adalah sarana pokok untuk menyatakan 

hubungan sistematik dalam gejala sosial 

maupun natura yang ingin diteliti.

Teori adalah alat dari ilmu (tool of science)



Teori sebagai alat dari ilmu
mempunyai peranan

1. Teori mendefinisikan orientasi utama dari ilmu denga cara memberikan definisi

terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat.

2. Teori memberikan rencana konseptual, dengan rencana mana fenomena-

fenomena yang relevan disistematikan, diklasifikasikan dan dihubung-

hubungkan,

3. Teori memberi ringkasan terhadap fakta dalam bentuk genaralisasi empiris dan

sistem generalisasi.

4. Teori memberikan tepri terhadap fakta

5. Teori memperjelas celah-celah di dalam pengetahuan kita.



Peranan Fakta terhadap teori
antara lain:
1.Fakta menolong memprakarsai teori

2.Fakta memberi jalan dalam mengubah

atau memformulasikan teori baru

3.Fakta dapat membuat penolakan

terhadap teori

4.Fakta menukar fokus dan orientasi

dari teori

5.Fakta memperterang dalam memberi

definisi kembali terhadap teori.



ISTILAH DALAM ILMU:

1.Konsep

2.Konstruk

3.Variabel

4.Observasi

5.Model

6.Definisi




