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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Orang-orang yang mempelajari bahasa Arab mengalami sedikit kebingungan 

ketika menghadapi kata ilmu. Dalam bahasa Arab kata al-„ilm berarti pengetahuan 

(knowledge), sedankan kata ilmu dalam bahasa Indonesia biasanya merupakan 

terjemahan science. Ilmu dalam arti science itu hanya sebagian dari al-‘ilm dalam 

bahasa Arab. Sedangkan pengetahuan ialah semua yang diketahui. Pengetahuan benar 

asal rasional dan empiris. Inilah prinsip dalam mengukur benar tidaknya teori dalam 

science. Dalam hal ini jangan sampai tertipu oleh bukti empiris saja.
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Paradigma bisa diartikan sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu. 

Dalam paradigma ilmu, ilmuwan telah mengembangkan sejumlah perangkat 

keyakinan dasar yang mereka gunakan dalam mengungkapkan hakikat ilmu yang 

sebenarnya dan bagaimana cara mendapatkannya. 

Tradisi pengungkapan ilmu ini telah ada sejak adanya manusia. Namun secara 

sistematis dimulai sejak abad ke-17, ketika Descartes (1596-1950) dan para 

penerusnya mengembangkan cara pandang positivisme yang berpengaruh dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Tradisi positivisme ini 

kemudian berkembang menjadi sejumlah aliran paradigma baru yang menjadi 

landasan pengembangan ilmu dalam berbagai bidang kehidupan.
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa pengertian paradigma kesatuan ilmu? 

2. Apa saja prinsip-prinsip paradigma kesatuan ilmu? 

                                                           
1
 Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu, Cetakan kedua, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal 3-7 

2
 Muhyar Fanani dkk, Transformasi Paradigma dan Implikasinya pada Desain Kurikulum Sains: Studi atas UIN 

Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, dan UIN Maliki, Semarang, 2014, hal 34 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. PENGERTIAN PARADIGMA KESATUAN ILMU 

Paradigma dapat diartikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang 

masing-masing orang. Ada yang menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu citra 

yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa 

yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya 

dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan 

jawaban yang diperolehnya. Dengan demikian, paradigma adalah ibarat sebuah 

jendela di mana dengan jendela manusia dapat melihat dan mengamati dunia luar, 

tempat di mana manusia bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya. Secara 

umum, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat keyakinan atau kepercayaan 

dasar yang menuntun seseorang dalam melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari. 

Pengertian ini sejalan dengan Guba yang dikonsepsikan oleh Thomas Kuhn sebagai 

seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita, baik 

tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah (Guba, 1990).  

Roy Bhaskar (1989) menyatakan dalam bukunya, paradigma diartikan sebagai A 

set of asumption and beliefs concerning, yaitu asumsi yang dianggap benar. Untuk 

dapat sampai pada asumsi itu harus ada perlakuan empirik (melalui pengamatan) yang 

tidak terbantahkan. Dengan demikian, paradigma dapat dikatakan a mental window, 

tempat terdapat “frame” yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena masyarakat 

pendukung paradigma telah memiliki kepercayaan.  

Ilmu pengetahuan menurut Baiquni dapat diartikan sebagai himpunan rasional 

kolektif insani yang diperoleh melalui penalaran dengan akal sehat dan penelaahan 

dengan pikiran yang kritis terhadap data penguuran yang dihimpun dari serangkaian 

pengamatan pada alam nyata disekeliling kita yang dibimbing oleh Al Qur‟an dan 

Sunnah. 

Paradigma kesatuan ilmu pengetahuan merupakan paradigma ilmu pengetahuan 

khas umat islam yang menyatakan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu 

kesatuan yang berasal dari dan bermuara pada Allah melalui wahyunya baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  
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Kesatuan ilmu bisa digambarkan seperti sebuah bentuk negara federal 

sebagaimana USA. Rincian ilmu apapun dipersilahkan berkembang sebagaimana 

sebuah negara bagian di USA. Namun, semua negara bagian itu masih disatukan oleh 

hal tertentu seperti kebijakan luar negeri dan pajak. Begitulah Unity of sciences. 

Apapun cabang ilmunya, masih di ikat dalam satu kesatuan yakni secara langsung 

maupun tidak langsung bersumber pada wahyu dan alam. Wahyu dan alam itu kalau 

mau diperas lagi sesungguhnya adalah pengakuan atas Allah (tauhid).  

Neurath berpandangan bahwa social dan humanity sciences hendaknya 

menggunakan satu standar bahasa dan metode yakni standar bahasa dan metode yang 

dikembangkan oleh natural sciences. Dengan demikian, kedua gugus ilmu (natural 

sciences dan social and humanity sciences) bisa disatukan oleh bahasa ilmiah yang 

sama dan standar metodologi yang sama.  

Klasifikasi keilmuan yang tercermin dalam paradigma Unity of sciences 

mencakup; Pertama, ilmu agama dan humaniora, yaitu ilmu-ilmu yang muncul saat 

manusia belajar tentang agama dan diri sendiri, seperti ilmu-ilmu keislaman, seni, 

sejarah, bahasa, dan filsafat. Kedua, ilmu-ilmu sosial, yaitu sains sosial yang mucul 

saat manusia belajar interaksi antar sesamanya, seperti sosiologi, ekonomi, geografi, 

politik, dan psikologi. Ketiga, ilmu-ilmu kealaman, yaitu saat manusia belajar 

fenomena alam, seperti kimia, fisika, anatariksa, dan geologi. Keempat, ilmu 

matematika sains dan komputer, yaitu ilmu yang muncul saat manusia mengkuantisasi 

gejala sosial dan alam, seperti komputer, logika, matematika, dan statistik. Kelima, 

ilmu-ilmu profesi dan terapan, yaitu ilmu-ilmu yang muncul saat manusia 

menggunakan kombinasi dua atau lebih keilmuan diatas untuk memecahkan berbagai 

problem. 
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Yang menjadi persoalan, klasifikasi sains yang digunakan dalam paradigma 

kesatuan ilmu bukan didasarkan pada analisi filosofis yang mendalam, tetapi justru 

lebih mengacu pada peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU tersebut dijelaskan rumpun ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam kerangka KKNI. Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa: (1) Rumpun 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan 

ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. (2) Rumpun Ilmu 

                                                           
3
 Ilyas Supena, Paradigma Unity of Sciences IAIN Walisongo dalam Tinjauan Filsafat Ilmu, Semarang, 2014, 

hal 139-140 
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Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: 

rumpun ilmu agama; rumpun ilmu humaniora; rumpun ilmu sosial; rumpun ilmu 

alam; rumpun ilmu formal; rumpun ilmu terapan. (3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, 

dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.
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Sejak abad pencerahan sampai era globalisasi ini, ada empat paradigma ilmu 

pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuan dalam mengembangkan hakikat 

realitas atau ilmu pengetahuan yang berkembang dewasa ini. Paradigma ilmu ini 

adalah: Positivesme, Postpositivesme, Critical Theory, dan Constructivism (Guba, 

Egon, 1990: 18-27). Perbedaan keempat paradigma ini bisa dilihat dari cara mereka 

dalam memandang realitas dan melakukan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan 

ditinjau dari tiga aspek pertanyaan: ontologis, epistemologis, dan metodologis.
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B. PRINSIP-PRINSIP PARADIGMA KESATUAN ILMU  

Paradigma kesatuan ilmu (unity of sciences) menjelaskan bahwa semua ilmu 

saling berdialog dan bermuara pada satu tujuan, yaitu mengajarkan pengkajinya 

semakin mengenal dan dekat kepada Sang Pencipta, Allah swt.  

Prinsip-prinsip paradigma kesatuan ilmu yaitu:
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1. Meyakini bahwa semua bangunan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang 

saling berhubungan yang kesemuanya bersumber dari ayat-ayat Allah baik yang 

diperoleh melalui para nabi, eksplorasi akal, maupun eksplorasi alam.  

2. Memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan modern guna 

peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia. 

3. Melakukan dialog-dialog yang intens antara ilmu-ilmu yang berakar pada 

wahyu (revealved sciences), modern sciences, dan local wisdom. 

4. Menghasilkan ilmu-ilmu baru yang lebih humanis dan etis yang lebih 

bermanfaat bagi pembangunan martabat dan kualitas bangsa serta kelestarian 

alam. 

5. Meyakini adanya pluralitas realitas, metode, dan pendekatan dalam semua 

aktivitas keilmuan. 

                                                           
4
 Ibid, hal 140  

5
 Santoso, Paradigma Ilmu Pengetahuan PDF, diposting oleh elisa1.ugm.ac.id, hal 38-39 

6 Muhyar Fanani dkk, Op. Cit, hal 33-34 
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Dalam hal pendekatan, paradigma kesatuan ilmu menggunakan pendekatan 

theo-anthropocentris. Yakni sebuah cara pandang bahwa realitas ketuhanan dan 

kemanusiaan adalah satu kesatuan yang padu dan tidak terpisahkan. Untuk itu, dalam 

berpengetahuan, manusia tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan.
7
 

                                                           
7
 Ibid, hal 4 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

 Paradigma kesatuan ilmu pengetahuan merupakan paradigma ilmu pengetahuan 

khas umat islam yang menyatakan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu 

kesatuan yang berasal dari dan bermuara pada Allah melalui wahyunya baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Prinsip-prinsip paradigma kesatuan ilmu yaitu:  

1. Meyakini bahwa semua bangunan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang 

saling berhubungan yang kesemuanya bersumber dari ayat-ayat Allah baik yang 

diperoleh melalui para nabi, eksplorasi akal, maupun eksplorasi alam.  

2. Memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan modern guna 

peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia. 

3. Melakukan dialog-dialog yang intens antara ilmu-ilmu yang berakar pada 

wahyu (revealved sciences), modern sciences, dan local wisdom. 

4. Menghasilkan ilmu-ilmu baru yang lebih humanis dan etis yang lebih 

bermanfaat bagi pembangunan martabat dan kualitas bangsa serta kelestarian 

alam. 

5. Meyakini adanya pluralitas realitas, metode, dan pendekatan dalam semua 

aktivitas keilmuan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Demikian makalah sederhana ini kami susun. Terimakasih kepada pembaca yang 

telah bersedia menelaah dan mengimplementasikan isi makalah ini. Saran dan kritik tetap 

kami harapkan dari pembaca sekalian guna bahan perbaikan untuk kami kedepannya. Sekian 

dan terimakasih. 

 


