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Explore Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SMP/MTs Kelas VIII Jun 17 2021 Buku
EXPLORE ILMU PENGETAHUAN ALAM
SMP/MTs ini merupakan buku yang
dikembangkan dengan pendekatan sains yang
pasti akan disukai siswa, karena memiliki
keunggulan sebagai berikut. Materi dan

kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep
5M (Mengamati-Menanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang
memungkinkan siswa terlibat secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran dan akan
menuntun siswa dalam membentuk bangunan
Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan
secara berkelompok akan menciptakan
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komunikasi dua arah antara siswa dengan
siswa, siswa dengan guru maupun orang tua,
serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya.
Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah
sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya.
Dengan demikian, siswa diharapkan dapat
menerapkan pengetahuan dan keterampilannya
dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character
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building). Buku ini membiasakan siswa menjadi
kreatif dengan memberikan kebebasan untuk
mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh,
sehingga siswa terbiasa melihat dan
menemukan berbagai alternatif untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang
dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan
dapat menjadi pemecah masalah (problem
solver).
Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan
Nasional di Indonesia May 05 2020 Dari awal
persentuhan dengan Bumi Nusantara beberapa
abad yang lalu, Islam menyebar dalam damai,
nyaris tanpa pertumpahan darah, hingga
kemudian meresap dan menjadi bagian dari
kultur bangsa ini. Kedamaian tersebut tidak
bisa lepas dari cara penyebaran Islam yang
lebih menitik-beratan pada ajaran Islam itu
sendiri, yaitu toleran pada budaya dan kearifan
lokal. Bahkan dalam perkembangannya, budaya
dan kearifan lokal tersebut sering kali
digunakan untuk menyampaikan pesan Islam ke
seluruh lapisan masyarakat. Persentuhan yang
bersifat mutualis tersebut menjadikan
pendidikan Islam berkembang dalam berbagai
bentuk mulai dari pengajian informasi di surau,
pengajaran semi formal oleh para kiai besar,
hingga ke bentuk formal berupa pembentukan
dan pendirian pondok pesantren dengan
aktivitas ajar mengajar yang lebih berstruktur.
Dan, fleksibilitas tersebut kembali ditunjukkan
dunia pendidikan Islam ketika bersentuhan
sistem pendidikan modern pasca-kemerdekaan
dengan bermetamorfosis menjadi bentuk baru.

Contohnya, madrasah yang merupakan
penggabungan nilai pesantren tradisional dan
sekolah modern; demikian pula dengan
pesantren yang saat ini lebih membuka diri
terhadap pelbagai perkembangan ilmu
pendidikan modern dalam proses ajar
mengajar. Dengan demikian, perannya sebagai
agen perubahan bagi masyarakat sekitar masih
terus terpelihara sampai kini. Rangkaian potret
perjalanan sejarah tersebut yang kemudian
menjadi tema utama buku ini. Ditambah dengan
analisis kritis berbagai permasalahan dan
tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam
di Indonesia seperti: profesionalisme guru
madrasah, tantangan perguruan tinggi
Indonesia, inovasi pendidikan Islam, serta
kontribusi pendidikan Islam dalam membangun
karakter bangsa. Buku ini menjadi referensi
yang sangat berharga bagi mereka yang
tertarik kepada bidang pendidikan Islam
sekaligus bagi para pendidik yang sudah
bergelut di dalamnya. --- Penerbit Kencana
Prenadamedia Group
Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya Nov 22 2021
Tahukah Anda bahwa Ilmu Pengetahuan
Budaya merupakan istilah yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dulu
Departemen) sebagai rumpun ilmu di samping
Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan
Sosial? Nama rumpun ilmu itu sekarang
digunakan sebagai nama fakultas,
menggantikan nama Fakultas Sastra yang
sering disalahartikan sebagai kesusastraan,
padahal dalam bahasa Sanskerta artinya
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kebudayaan. Mengapa ilmu pengetahuan?
Karena banyak ilmu tergabung dalam rumpun
itu. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan budaya
menekuni hasil akal budi manusia dengan
tujuan agar manusia menjadi lebih baik. Maka,
para pakar ilmu pengetahuan budaya
menggunakan berbagai hasil budi daya
manusia sebagai objek penelitiannya. Maka,
ancangan tekstual diterapkan dalam
penelitiannya. Dalam kumpulan karangan para
guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia ini, pembaca akan
menemukan berbagai tulisan yang
menunjukkan hakikat ilmu pngetahuan budaya.
Kelima belas tulisan itu dikelompokkan dalam
lima bagian: dari tulisan yang bersifat umum di
bagian pertama hingga yang bersifat khusus
bidang ilmu di bagian-bagian berikutnya:
sejarah dan arkeologi, ilmu susastra, kajian
budaya, dan linguistik.
WAcaNA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Feb
23 2022
Essentials of Sociology Jan 01 2020 Study
Smarter! Need Additional Help Studying? Use
these great tools to help you get a better grade!
Study Guide Plus This manual provides learning
objectives, key terms, self-tests, and glossaries,
plus free access to the Tutor Center.
Companion Website For on-line study
resources, please visit Companion Website at
www.ablongman.com/hensliness6e. This
Companion Website features: Practice Tests
including multiple choice, true/ false and essay
questions Annotated Web Resources Interactive
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map activities Detailed section on Census 2000
Ethemes of the Times for Introductory
Sociology Study Guide for Native Spanish
Speakers
Pendidik karakter di zaman keblinger Oct
29 2019 Development of teacher as character
educator related to the development of
character education in Indonesia.
Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an Jul
27 2019 Buku ini merupakan kontribusi
pengarang untuk menyajikan titik-titik dalam
Al-Quran yang memuat konsep dan pandangan
Islam tentang pendidikan. Rentang
pembahasan dalam buku ini mencakup dua
bagian penting: pertama, berbagai hal yang
berkaitan dengan sistem pendidikan; dan yang
kedua, berbagai hal yang menjadi rangka
bangun sistem pendidikan itu sendiri. Untuk
bagian pertama, tema inti yang
diperbincangkan adalah: visi, misi, dan tujuan
pendidikan Islam; manajemen pendidikan,
dana, dan lingkungan yang berkaitan dengan
pendidikan. Adapun untuk bagian yang kedua,
tema inti yang dipaparkan secara perinci
adalah dasar, guru, kurikulum, dan proses
belajar mengajar. Karena itu, bagi mereka yang
bergelut di dunia pendidikan Islam, buku ini
penting untuk semakin memahami betapa kaya
perspektif pendidikan dalam Al-Quran,
sedangkan bagi mereka yang selama ini
bergetut dengan konsep pendidikan umum,
maka buku ini dapat menjadi gerbang untuk
melihat konsep berbeda yang disajikan oleh AlQuran—kitab suci dan rujukan utama umat

Islam—tentang pendidikan. Buku persembahan
penerbit prenadaMedia -PrenadaMediaEPISTEMOLOGI: ILMU HADITS DAN ILMU
HUKUM ISLAM Jan 31 2020 buku berjudul;
“Epistemologi; Ilmu Hadits dan Ilmu Hukum
Islam.” Ini dimaksudkan tidak lain untuk
memberikan “kontribusi pemikiran”. Islam
merupakan agama yang mengatur seluruh
aspek kehidupan manusia. Tidak ada
pengekangan yang dilakukan Islam kepada
pemeluknya kecuali untuk hal-hal yang dapat
merugikan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya
mengapa hanya Islam yang diridhai Allah
sebagai agama yang haq. Barangsiapa yang
mencari agama di luar Islam maka tidak akan
dilegalisasi oleh Allah Swt. Akan hal itu, Islam
menawarkan dua panduan dalam kehidupan ini
yaitu al-Qur`an dan al-Sunnah. Pedoman yang
diberikan Allah tersebut telah mengatur
seluruh aspek kehidupan manusia walaupun
tidak sepenuhnya dirincikan oleh Allah dan
Rasul-nya. Salah satu aspek kehidupan manusia
yang diatur olehnya adalah aspek ilmu
pengetahuan. Al-Qur`an misalnya banyak
memberikan isyarat tentang ilmu pengetahuan,
demikian pula hadits Nabi Saw.
Filsafat Ilmu Pengetahuan Dec 24 2021 Buku
ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran
filosofis pada mahasiswa tentang isu-isu dalam
Filsafat Ilmu. Untuk tujuan tersebut
pembahasan mengenai pengetahuan ilmu,
agama, dan filsafat adalah di antara yang
dibahas pada awal buku ini. Kemudian buku ini
pun menggali tradisi ilmiah yang sudah
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berabad-abad memberi manfaat pada dunia. Di
dalam tradisi ilmiah itu banyak hal yang mesti
didiskusikan, sehingga menjadi hampir
setengah dari buku ini membicarakannya.
Terakhir, penerapan ilmu di berbagai bidang
termasuk di bidang sosial dan agama; juga
semangat untuk membuat ilmu berpihak pada
kebenaran, tidak hanya bebas nilai, seperti
Islamisasi pengetahuan pun diajukan untuk
menjadi pemikiran yang mungkin adanya.
Filsafat Ilmu Jul 07 2020 Filsafat ilmu
merupakan ‘induk’ dari ilmu pengetahuan yang
mendasari logika, bahasa, matematika, dan
ilmu lainnya. Oleh karena itu, filsafat ilmu
merupakan mata kuliah wajib pada program
Sarjana, Magister, dan Doktor. Terkhusus bagi
mahasiswa program sarjana, filsafat ilmu
diperlukan agar memiliki wawasan mendasar
mengenai ilmu pengetahuan. Walaupun buku
ini disusun dengan pertimbangan menjadi
bahan ajar untuk mahasiswa Program Sarjana,
yang kedalaman materi lebih sederhana dan
disesuaikan dengan perkembangan wawasan
mahasiswa, tetapi struktur penyajian
disesuaikan dengan pertemuan perkuliahan
mahasiswa dan dosen, serta Silabus dan RPPS
yang meteri-materinya disesuaikan dengan
program-program pemberdayaan dan daya
saing, dengan mengacu kepada Kurikulum
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Prosiding Seminar Islamisasi Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Sep 08 2020 Islamization of
science and technology, proceedings of a
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seminar.
Ilmu Alamiah Dasar Jun 05 2020 Ilmu alamiah
dasar (IAD) atau sering disebut ilmu pengetahuan alam (natural science) merupakan ilmu
pengetahuan yang menjelaskan tentang gejalagejala dalam alam semesta, termasuk di muka
bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan
prinsip. IAD mengkaji konsep-konsep dan
prinsip-prinsip dasar yang esensial dan ilmu
yang hanya berbicara tentang bagaimna
metode-metode ilmu kealaman dalam
menjelaskan gejala-gejala alam lebih secara
filosofi. Buku ini membahas Enam BAB yakni
tentang Perkembangan pikiran manusia,
Pendekatan dalam memperoleh Ilmu Pengerahuan, Perkembangan Ilmu Biologi Fisika
Kimia, Keanekaragaman mahluk hidup dalam
Biosfer, Pembentukkan Alam Semesta, dan
Sains Teknologi Masyarakat. Buku ini mudah
dipahami terutama untuk kalangan mahaiswa,
karena di dalamnya berisi pembelajaran
bermakna terkait gejala-gejala alam yang
kontekstual. Oleh karena itu, dengan membaca
buku ini mahasiswa dapat menjadi pebelajar
sepanjang hayat.
Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno
May 17 2021
Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu
Hadis, dan Ilmu Hukum Islam Oct 22 2021
Sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui
benar tidaknya suatu hadis, ilmu hadis
sejatinya memenuhi syarat epistemologis
sehingga kebenarannya dapat diakui secara
ilmiah. Dalam arti, kebenaran yang

dikemukakan oleh studi hadis dapat dibuktikan,
baik berdasar data empirik-historis maupun
secara rasional. Dengan demikian, kaidah atau
teori yang diusung dalam ilmu ini dapat
dibuktikan kebenarannya sehingga dapat
dijadikan sebagai alat dan barometer untuk
menguji autentisitas hadis Nabi. Epistemologi
ilmu hadis antara lain terlihat pada eksistensi
epistemologi ilmu hadis dan strukturnya, juga
epistemologi kritik hadis beserta metode
kritikhadis. Demikian halnya keilmuan hukum
Islam secara epistemologis dapat dilihat dari
segi struktur keilmuan hukum Islam dan
pemetaannya pada objek materia dan objek
forma. Objek materia berkenaan dengan
keilmuan hukum Islam normatif, keilmuan
hukum Islam empirik dan pranata sosial,
keilmuan metodologis, serta keilmuan
instrumen. Adapun objek forma dapat berupa
sudut pandang sejarah (historis), filsafat
(epistemologis dan aksiologis), sosiologis, dan
yuridis. Keilmuan hukum Islam tersebut dapat
dianalisis menggunakan metode deduksikoherensi, induksi-korespondensi, ilmiah,
fenomenologis, dan struktural-fungsional.
Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk
memperkuat wawasan tentang epistemologi
ilmu pengetahuan secara umum, ilmu hadis,
ataupun keilmuan hukum Islam. Karena itu,
buku ini sangat penting dibaca oleh pengkaji
filsafat; khususnya filsafat ilmu, kajian hadis
dan hukum Islam, serta kajian ilmu humaniora
ataupun kajian logika terutama dari kalangan
akademisi (dosen, mahasiswa, guru, dan siswa).
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Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Why? People - Isaac Newton Aug 08 2020 Isaac
Newton lahir di Inggris pada tahun 1642. Sejak
kecil dia memiliki keterampilan yang luar biasa,
bahkan dia bisa membuat kincir angin, kincir
air, dan jam Matahari. Usaha kerasnya
mendapat dukungan dari kepala sekolah yang
telah mendidiknya, dan akhirnya dia berhasil
masuk Universitas Cambridge. Penemuannya
bukan hanya mengubah pandangan tentang
alam semesta, tapi juga berpengaruh terhadap
pandangan umum secara sosial. Pada tahun
1678, dia menulis ÔPhilosophi¾ Naturalis
Principia MathematicaÕ, tentang pergerakan
objek dan dasar hukum gravitasi. Buku ini telah
menorehkan sejarah dalam ilmu pengetahuan
yang membawa perkembangan secara
revolusioner dalam sains tradisional, dan juga
memberikan efek besar terhadap sains modern.
Mar 15 2021
Menuju Ilmu Sosial Profetik Elmatera Jan 13
2021 Penggunaan terminologi Ilmu Sosial
Profetik ini juga bisa jadi dianggap mengadaada, karena selama ini istilah Ilmu Sosial
Profetik merupakan gagasan yang marginal,
meskipun bukan sama sekali tak dikenal dalam
tradisi filsafat dan ilmu sosial. Sejumlah nama
besar telah menggunakan terminologi itu,
seperti Sosiolog dan sekaligus Psikoanalis
mazhab Frankfurt Erich Fromm, juga Sosiolog
Carl Frederick pernah menggunakan istilah itu
jauh sebelum wacana itu dimunculkan
Kuntowijoyo sebagai pendekatan alternatif
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dalam ilmu sosial. Meskipun terminologi itu
bisa dimaknai dengan berbagai pemaknaan dan
kepentingan keilmuan yang berbeda-beda. Ada
yang menjadikannya sebagai istilah, konsep,
ada juga yang mengangkatnya lebih tinggi lagi,
yakni sebagai perspektif atau paradigma. Untuk
itu, penulis sepenuhnya sadar bahwa karya ini
mungkin sekadar memenuhi “undangan” untuk
berkontribusi dalam proyek ilmu sosial profetik
(ISP) yang digagas almarhum Kuntowijoyo
karena gagasan ISP memang dalam
kenyataannya adalah gagasan yang belum
selesai, bahkan perlu terus-menerus
didialogkan dan disempurnakan.
Komunitas Bumi : Etika Bumi Mar 03 2020
Islam dan Ilmu Pengetahuan Apr 27 2022
Buku Islam dan Ilmu Pengetahuan ini hadir
dalam rangka memberikan kemudahan bagi
mahasiswa dan dosen yang mengikuti dan
mengambil matakuliah tersebut. Diketahui,
bahwa selama ini sudah terdapat beberapa
buku yang digunakan sebagai bahan rujukan,
namun jumlahnya belum memadai, sehingga
masih diperlukan kehadiran buku lainnya.
Mengingat matakuliah Islam dan Ilmu
Pengetahuan ini bukan hanya diberikan di UIN
Syarif Hidahayatullah Jakarta, melainkan juga
diberbagai perguruan tinggi Islam lainnya,
bahkan di berbagai perguruan tinggi umum,
serta pada berbagai kajian ilmiah yang ada di
masyarakat pada umumnya, maka kehadiran
buku ini dirasakan sangat dibutuhkan oleh
masyarakat luas. Buku Persembahan Penerbit
PrenadaMediaGroup

Sari karangan Indonesia Jun 25 2019
Commercialisation of Non-timber Forest
Products: Review and Analysis of Research Sep
28 2019 This study is one in a series of
activities undertaken by CIFOR to reach a
better understanding of the impact of
commercialisation on forest resources and what
factors influence the market demand for forest
products. For example, two international
workshops were organized by CIFOR in 1995
and another the following year to analyse key
research issues in the field of NTFP
development. These workshops recognised that
the process of NTFP commercialisation
interacts with people’s welfare, forest
management, tenure and control of resources,
and forest structure and function (through
ecological processes). Earlier review and
analysis had generated a number of
hypotheses, theories and conclusions related to
the effects of commercialisation. Forest and
resource tenure are likely to both affect the
way a resource is managed and utilised, and be
affected by changes in value due to
commercialisation. Many authors have
suggested that NTFP harvesting will be less
damaging to biodiversity and other
environmental values than management for
timber. Others suggest that market pressures
are likely to lead to the decline and eventual
disappearance of valuable products and to
severe impacts on the ecosystem. While there is
a growing understanding (and acceptance) of
the economic importance of forest products,
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especially for the poor, the potential impact of
NTFP commercialisation needs to be better
understood. A recommendation from the
workshops was to undertake a thorough
overview of the available literature to
synthesise the key lessons about these areas of
interaction. Such a review would critically
examine the available information and analyses
and identify key research areas needing further
attention.
Dunia Digital Pengajian Alam Melayu (Penerbit
UM) Apr 03 2020 Dunia Digital Pengajian Alam
Melayu merupakan kupasan dan perbincangan
mengenai pembangunan portal Pengajian Alam
Melayu di Institut Alam dan Tamadun Melayu
(ATMA) dan The Royal Netherlands Institute of
Southeast Asian and Caribbean Studies,
(KITLV). ATMA telah membangunkan Portal
Malaycivilization.com dan KITLV pula
membangunkan Portal KITLV. Kedua-dua portal
ini menyediakan akses kepada pengguna bagi
mendapatkan bahan rujukan dan maklumat
yang berkait dengan Pengajian Alam Melayu.
Pengetahuan dan pemahaman terhadap
Tamadun Melayu, Tamadun Belanda dan
sejarah pembangunan intelektual di antara
kedua-dua tamadun tersebut, dan Pengajian
Alam Melayu telah memberikan inspirasi
berguna dalam melihat proses pembangunan
portal tersebut. Analisis perbandingan
dilakukan melalui aspek sosiologikal dan
teknikal.. Kedua-dua analisis ini juga membuka
ruang yang luas dalam memahami teknik dan
strategi yang digunakan oleh ATMA dan KITLV
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untuk membangunkan portal. Secara umumnya
buku ini menyatukan kembali bidang sains dan
kemanusiaan yang terpisah dan bergerak
bersendirian. Kedua-dua bidang ini telah
menyumbang kepada pelbagai aspek kehidupan
sama ada yang dapat dilihat secara fizikal atau
yang berkait dengan masyarakat. Melalui buku
ini, kedua-dua bidang tersebut digunakan
sebagai idea utama untuk melihat Pengajian
Alam Melayu di alam siber melalui
pembangunan portal. Inilah sebenarnya yang
menjadi tunjang kepada penulisan buku ini.
Penulis juga berhasrat untuk mengembalikan
semula zaman kegemilangan falsafah tabii yang
suatu ketika dahulu menjadi medium utama
untuk memahami manusia dan alam sekitarnya.
Tanpa disangka, inisiatif untuk mengkaji dan
memahami kedua-dua portal ini berdasarkan
aspek sosiologikal dan teknikal telah
menghasilkan beberapa penemuan berasaskan
aspek kemanusiaan, sains sosial, sains
komputer dan teknologi maklumat. Penemuan
ini juga dilihat sebagai suatu inisiatif
permulaan untuk menghidupkan kembali asas
utama kepada sains dan kemanusiaan iaitu
falsafah tabii.
Ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan
bangsa Jul 19 2021
Ulama dan Ilmu Pengetahuan Pada Masa
Kejayaan Islam Nov 03 2022
Etika lingkungan hidup Aug 27 2019 On
environmental ethics and its implementation in
Indonesia.
Science, Public Health and Nation-Building in

Soekarno-Era Indonesia Dec 12 2020 In 1949,
the newly-independent Indonesia inherited a
health system that was devastated by threeand-a-half years of Japanese occupation and
four years of revolutionary struggle against the
Dutch. Additionally, the country had to cope
with the resurgence of epidemic and endemic
diseases. The Ministry of Health had initiated a
number of symbolic public health initiatives –
both during the Indonesian Revolution (1945 to
1949) and the early 1950s – resulting in a
noticeable decline of mortality. These initiatives
fuelled the newly-independent nation’s
confidence because they demonstrated to the
international community that Indonesia was
capable of standing on its own feet.
Unfortunately, by the mid-1950s, Indonesia’s
public health program faltered due to a
constellation of factors attributed to the
political tensions between Java and the Outer
Islands, administrative problems, corruption,
and rampant inflation. The optimism that
characterised the early years of independence
gave way to despair. The Soekarno era could,
therefore, be interpreted as the era of bold
plans but unfulfilled aspirations in Indonesian
public health. Based on extensive archival
research and a close reading of Indonesian
primary sources, this book provides a nuanced
account of the inner tensions in Indonesian
public health during the twentieth century –
between a narrow biomedical approach that
emphasised disease eradication, and a holistic
approach that linked public health to practical
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concerns of nation-building.
Rekonstruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan
Mar 27 2022 Buku ini menghadirkan proses
dialog epistemologis yang sangat kreatif untuk
membuka ruang percakapan yang mendalam
dan imaginatif, terutama menyangkut isu ilmu
pengetahuan, ideologi (interest), kebudayaan,
bahkan politik yang mempengaruhi proses
terbentuknya epistemologi dan ilmu
pengetahuan.
The Floracrats Nov 30 2019 Situated along
the line that divides the rich ecologies of Asia
and Australia, the Indonesian archipelago is a
hotbed for scientific exploration, and scientists
from around the world have made key
discoveries there. But why do the names of
Indonesia’s own scientists rarely appear in the
annals of scientific history? In The Floracrats
Andrew Goss examines the professional lives of
Indonesian naturalists and biologists, to show
what happens to science when a powerful state
becomes its greatest, and indeed only, patron.
With only one purse to pay for research,
Indonesia’s scientists followed a state agenda
focused mainly on exploiting the country’s most
valuable natural resources—above all its major
export crops: quinine, sugar, coffee, tea,
rubber, and indigo. The result was a class of
botanic bureaucrats that Goss dubs the
“floracrats.” Drawing on archives and oral
histories, he shows how these scientists strove
for the Enlightenment ideal of objective,
universal, and useful knowledge, even as they
betrayed that ideal by failing to share scientific
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knowledge with the general public. With each
chapter, Goss details the phases of power and
the personalities in Indonesia that have
struggled with this dilemma, from the early
colonial era, through independence, to the
modern Indonesian state. Goss shows just how
limiting dependence on an all-powerful state
can be for a scientific community, no matter
how idealistic its individual scientists may be.
Ilmu dalam Perspektif Feb 11 2021 Buku ini
membahas hakekat keilmuan secara
mendalam/namun populer. Dimulai dengan
sebuah pengantar redaksi yang mengupas
hakekat keilmuan secara menyeluruh,
kumpulan karangan ini dilengkapi dengan 20
tulisan sarjana terkemuka dari dalam dan luar
negeri seperti Albert Einstein, Bertrand
Russell, John G. Kemeny, Gilbert Highet, Rudolf
Carnap, Bochenski, di samping Slamet Iman
Santoso, Liek Wilardjo, B. Suprapto dan N.
Daldjoeni. Permasalahan yang dibahas dalam
kumpulan karangan ini mencakup antara lain
peranan berpikir dalam peradaban manusia,
hakekat ilmu, kelebihan dan kekurangannya,
kegunaan teori keilmuan. Juga dibahas peranan
beberapa disiplin keilmuan seperti misalnya
matematika, logika, statistika, bahasa dan juga
peranan penelitian. Tidak dilupakan pula
pembahasan mengenai hubungan antara etika
dengan ilmu. Bunga rampai ini ditujukan
kepada semua orang yang mencintai ilmu agar
mereka lebih memahami apa yang mereka
cintai, dan dengan demikian dirangsang untuk
mempelajarinya dengan lebih baik. Berguna

bagi siapa saja yang menaruh minat kepada
bidang keilmuan, dari pelajar, mahasiswa,
promovendus yang sedang menyiapkan
disertasi, guru/staf pengajar atau siapa saja
yang ingin menajamkan kemampuan
berpikirnya berdasarkan metode keilmuan.
Ilmu Pengetahuan Alam Apr 15 2021
Ilmu pengetahuan, teknologi &
pembangunan bangsa Sep 20 2021
Application of science and technology on
national development, and impact on socioeconomic conditions in Indonesia; collected
articles.
Tantangan ganda dalam pendidikan agama
pada abad ilmu pengetahuan Oct 10 2020
Analysis on the effect of science and political
way of thinking, on religious education in
Indonesia.
Laporan tahunan - Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Aug 20 2021
Buku Perkembangan Ilmu Pengetahuan &
Teknologi Dalam Perspektif Islam Jul 31 2022
Buku ini menjelaskan pertumbuhan ilmu
pengetahuan dan produk teknologi dari
metamorfosa ilmu sains murni hingga menjadi
keilmuan teknik. Paparan-paparan dasar-dasar
keilmuan serta beberapa eksperimen
percobaan untuk perkembangan sebuah produk
teknologi dikupas tuntas agar kita tidak
terjebak dengan kesalahtafsiran bahwa ilmu
merupakan rangkaian percobaan yang selalu
diinisiasi oleh sebuah kontemplasi spiritual,
sehingga produk keilmuan dalam bentuk
teknologi maupun formula tidak merusak
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sebuah peradaban, karena sisi kelemahan
produk teknologi adalah hilangnya peradaban
kemasyarakatan bahkan terjadinya konstelasi
kehidupan sosial kemasyarakatan, akibat dari
dampak negatif teknologi. Maka dari itu
dampak negatif dari teknologi seyogianya vii
direduksi dengan senantiasa mengoptimalkan
sisi positif teknologi dalam kemaslahatan umat.
Buku Perkembangan Ilmu Pengetahuan &
Teknologi Dalam Perspektif Islam ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
Filsafat Ilmu Pengetahuan May 29 2022 Setiap
karya yang disusun atas landasan perencanaan
dan penyusunan yang matang dapat
memperoleh hasil yang baik. Penyusunan
tersebut tentunya memiliki filosofi tersendiri
yang berbeda dengan yang lain. Karya Filsafat
Ilmu Pengetahuan tentu sudah sangat banyak
dan tersebar luas di banyak kalangan,
meskipun demikian, buku ini tetap mempunyai
nilai filosofis yang memilikinya dengan
berbagai makna berbeda dengan karya sejenis,
minimal pada aspek ruang dan waktu dalam
rencana dan penyusunannya. Pilihan materi
dalam setiap Bab yang disajikan merupakan
topik-topik yang dipandang sebagai bagian
yang berperan dalam merunut kembali
perkembangan ilmu pengetahuan dulu dan kini.
Buku ini berusaha untuk menyambungkan
kembali alur pengetahuan yang dianggap
renggang akibat munculnya era globalisasi
yang di barengi dengan model kehidupan yang
begitu renggang atas masa dan kehidupan kini
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dengan masa lampau.
Menakar Integrasi-Interkoneksi Keilmuan:
Nilai Keislaman dan Ilmu Pengetahuan
Pada Kurikulum 2013 Jun 29 2022 Buku ini
adalah hasil penelitian yang telah menjelaskan
proses intregrasi nilai keislaman dan ilmu
pengetahuan umum dalam kurikulum 2013
pada MA Pondok Pesantren Aliman Ponorogo,
MAN 2 Ponorogo dan SMAN 1 Ponorogo.
Proses integrasi-interkoneksi antara ilmu
agama dan ilmu umum dilihat dari tiga aspek
yang berbeda, yakni melalui learning and
teaching activities, self-development activities
dan school-culture activities
The Cryptosociety Oct 02 2022 Buku ini
mengambarkan tentang fenomena lahirnya
masyarakat virtual atau yang disebut oleh
penulis dengan cryptosociety, dimana
ditandainya migrasi besar-besaran dari citizen
menuju netizen. dengan adanya cryptosociety
tersebut mengakibatkan terkikisnya peran
manusia sebagai kehendak bebas hilang begitu
saja melalui ritus-ritus dan praktik-praktik
pengkondisian/pendisiplinan tubuh.dilain pihak
penulis melihat bahwa cryptosociety adalah
kenistayaan diabad post-modernisme, ketika
terjadinya loncatan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin lama semakin
mencapai kesempurnaan. Teknologi sebagai
sebuah piranti telah berhasil membuat "tiruantiruan" realitas, seperti soceity simulacrum dan
state simulacrum bahkan sampai pada
menciptakan tiruan kebenaran normalisasi
kebenaran Dalam buku yang diberi judul : the

cryptosociety, penulis berupaya menjelaskan
fenomena kontemporer dengan pendekatan
post-modernisme dan fenomena-fonomena yang
terjadi dalam era ini. Penulis menjelaskan
secara akademis tentang sejarah ilmu
pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan
sosial, sehingga mendapatkan hipotesa tentang
keberadaan dimensi 4 dalam sejarah
perkembangan ilmu pengetahuan tersebut.
dimana dimensi 4 tersebut mencirikan kajian
yang bersifat semiotik. Buku ini memberikan
gambaran tentang fenomena sosial
kontemporer dengan adanya loncatan sains dan
teknologi yang telah melampaui batas-batas
kewajaran
MODEL PENDIDIKAN KARAKTER PADA
MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL DI SEKOLAH DASAR Sep 01 2022
perilaku menabrak etika, moral dan hukum dari
yang ringan sampai yang berat, kebiasaan
mencontek pada saat ulangan atau ujian,
kenakalan remaja, tawuran antar pelajar,
kekerasan di kalangan pelajar, menurunnya
etos kerja, rendahnya rasa hormat terhadap
orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung
jawab individu dan warga negara,
membudayanya ketidakjujuran, adanya rasa
saling curiga dan benci di antara sesame,
meminum minuman keras (mabuk-mabukan),
pergaulan bebas, ngisap lem, gaya hidup hurahura (hedonisme), penyalahgunaan obat-obat
terlarang, maraknya geng pelajar dan geng
motor, kekerasan (bullying) dan tindakan
kriminal seperti pemalakan, penganiayaan,
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bahkan pembunuhan jelas menunjukkan
kerapuhan karakter yang cukup parah dan
salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya
pengembangan karakter di lembaga pendidikan
di samping karena kondisi lingkungan yang
tidak mendukung. Untuk itu perlu dicari jalan
terbaik untuk membangun dan
mengembangkan karakter manusia dan bangsa
Indonesia agar memiliki karakter yang baik,
unggul dan mulia. Sangat penting membangun
karakter bangsa Indonesia di tengah arus
globalisasi sebagai bentuk gerakan demokrasi
(Budimansyah, D. 2009). Upaya yang tepat
untuk itu adalah melalui pendidikan, karena
pendidikan memiliki peran penting dan sentral
dalam pengembangan potensi manusia,
termasuk potensi mental. Melalui pendidikan
diharapkan terjadi transformasi yang dapat
menumbuhkembangkan karakter positif, serta
mengubah watak dari yang tidak baik menjadi
baik. Ki Hajar Dewantara (Usman & Eko, 2012)
dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan
merupakan daya upaya untuk memajukan
bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin,
karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak.
Jadi jelaslah, pendidikan merupakan wahana
utama untuk menumbuhkembangkan karakter
yang baik. Di sinilah pentingnya pendidikan
karakter karena tujuan pertama pendidikan
karakter adalah memfasilitasi penguatan dan
pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga
terwujud dalam perilaku anak, baik ketika
proses sekolah maupun setelah proses sekolah
atau setelah lulus dari sekolah (Kesuma, 2011).
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Karena pada hakikatnya pendidikan karakter
merupakan nilai inti dari upaya pembinaan
kepribadian bangsa (Budimansyah, D., &
Komalasari, K. 2011). Hal tersebut menjadi
dasar perlunya ditanamkan nilai-nilai karakter
di lingkup sekolah khususnya dalam
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Pada dasarnya tujuan pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) adalah untuk
mengembangkan potensi murid agar mampu
beradaptasi dengan lingkungan sekitar, peka
terhadap masalah yang terjadi di masyarakat
dan mampu mengatasinya baik yang menimpa
dirinya sendiri maupun yang menimpa
masyarakat serta memiliki sikap mental positif
terhadap perbaikan segala ketimpangan yang
terjadi. Oleh karena itu, Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) sangat berperan terhadap interaksi
sosial murid guna membentuk karakter dalam
mengembangkan potensi yang bermanfaat
untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan
negara. Maka demikian, ilmu pengetahuan
sosial yang bersentuhan langsung terhadap
kehidupan sosial murid, perlu dirancang
sedemikian rupa untuk membentuk kepribadian
yang berkarakter dalam menopang
pengalaman-pengalaman sosial untuk
membangun potensi diri. Selain itu, ilmu
pengetahuan sosial juga dirancang untuk
mencapai tujuan bersama dalam membentuk
hubungan dengan sikap dan keterampilan
sosial. Dengan mengkondisikan pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang kondusif,
akan memungkinkan murid terlibat langsung

dalam pembelajaran sebagai upaya
mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap,
moral, dan keterampilan sosial. Murid mampu
berperan serta dalam melakoni kehidupan
masyarakat modern yang dinamis dalam rangka
menyongsong era globalisasi. Pada akhirnya
peran kritis yang diemban Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) untuk membentuk warga negara
yang baik dapat terwujud. Fungsi dan tujuan
pendidikan nasional tersebut, jelas bahwa
pendidikan di setiap jenjang, mulai pendidikan
dasar (SD/MI) hingga pendidikan tinggi (PT)
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial harus
dirancang dan diselenggarakan secara
sistematis guna mencapai tujuan tersebut.
Dalam rangka pembentukan karakter murid
sehingga beragama, beretika, bermoral dan
sopan santun dalam berinteraksi dengan
masyarakat, maka pendidikan harus disiapkan,
dilaksanakan dan dievaluasi dengan
mengintegrasikan pendidikan karakter di
dalamnya khususnya pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS). Tingkatan kelas
dalam Sekolah dasar dibagi menjadi dua yaitu
masa kelas rendah dan masa kelas tinggi. Masa
kelas tinggi Sekolah Dasar (9 tahun sampai
umur 12 tahun) termasuk dalam kelas IV, V,dan
VI memiliki ciri-ciri yaitu (1) Sudah mulai
mandiri; (2) Sudah ada rasa tanggung jawab
pribadi; (3) penilaian terhadap dunia luar tidak
hanya dipandang dari dirinya sendiri tetapi
juga dilihat dari diri orang lain; (4) sudah
menunjukkan sikap yang kritis dan rasional
(Boejest, 2013). Sedangkan menurut
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(Soloangsa, 2012) ciri-ciri pada masa siswa
kelas tinggi (9/10-12/13 tahun) yaitu (1) Minat
terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang
konkret; (2) Sangat realistik, rasa ingin tahu
dan ingin belajar; (3) Menjelang akhir masa ini
telah ada minat kepada hal-hal atau mata
pelajaran khusus sebagai mulai menonjolnya
bakat-bakat khusus; (4) Sampai usia 11 tahun
anak membutuhkan guru atau orang dewasa
lainnya untuk menyelesaikan tugas dan
memenuhi keinginannya. Selepas usia ini pada
umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya
dengan bebas dan berusaha untuk
menyelesaikannya; (5) Pada masa ini anak
memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran
tepat mengenai prestasi sekolahnya, dan; (6)
Gemar membentuk kelompok sebaya untuk
bermain bersama. Dalam permainan itu mereka
tidak terikat lagi dengan aturan permainan
tradisional (yang sudah ada), mereka membuat
peraturan sendiri. Sehingga pada tahap kelas
tinggi sangat memungkinkan hasil pendidikan
karakter sejak kelas rendah yang telah
diajarkan atau diberikan oleh guru sudah mulai
tampak hasilnya.
METODE PENELITIAN Nov 10 2020
Penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk
menemukan, mengembangkan, dan menguji
kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan
data dan fakta melalui sumber-sumber
pengetahuan, pengelaman, tradisi, metode
deduktif dan induktif, dan pendekatan ilmiah.
Usaha tersebut harus dilakukan dengan
menggunakan metode ilmia antara lain,
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objektif, analisis, dan sistematis. Penelitian
merupakan suatu usaha yang dilakukan
seseorang secara sistematis dan teologis
(sesuai prosedur yang berlaku dalam bidang
penelitian). Dengan tujuan memperoleh
informasi baru, mengembangkan serta
menjelaskan, dan menerangkan dan
memprediksi serta mengontrol suatu

perubahan metode penelitian merupakan cara
atau teknik ilmiah untuk memperoleh data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan Jan
25 2022 Buku ini memetakan persoalanpersoalan utama di seputar Filsafat Ilmu
Pengetahuan. Hubungan antara filsafat dengan
ilmu pengetahuan, akal dan pengalaman,
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pengetahuan dan kesahihan, metode ilmiah,
masalah positivisme sains, perdebatan antara
realisme dan anti realisme, pasca positivisme,
teori kritis, dan konstruktivisme. Selain itu juga
membincang perdebatan hebat berbagai aliran
filsafat dalam rentang masa modern hingga
posmodern, dari David Hume hingga Thomas
Kuhn.
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