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Paling tidak dua diantara soal-soal berikut ini : 

1. Suatu ketika saya membaca sebuah buku, didalamnya disebutkan bahwa : tata bahasa, 

kosakata, gaya bahasa, sejarah dan logika merupakan ilmu alat untuk mendalami ilmu Al-

qur’an dan hadits. Identifikasilah, dalam perspektif manakah pengertian ilmu yang dimaksud 

dalam buku di atas, jelaskan!.  

2. Dalam sebuah bacaan dijelaskan bahwa ilmu itu adalah semua pengetahuan yang sistematis 

yang obyek telaahnya dibatasi hanya pada sejauh batas pengalaman manusia dan diperoleh 

melalui cara-cara tertentu yang tertib, rasional dan valid.  Identifikasilah, dalam perspektif 

manakah pengertian ilmu yang dimaksud dalam buku di atas, jelaskan!. 

3. Di mana titik perbedaan antara cakupan ilmu dalam perspektif dunia Barat dan Timur?. 

Jelaskan !. 

4. Apakah pengetahuan itu bersifat personal ataukah non personal ? jelaskan ! (gunakan 

pernyataan berikut sebagai bantuan : “saya pernah mendengar bahwa cacing dapat digunakan 

sebagai obat sakit thypus, tapi saya belum bisa percaya begitu saja”. 

Paling tidak satu diatara soal-soal berikut : 

5. Pada saat ilmu didefinisikan sebagai : “Any systematic body of knowledge” maka pengertian 

ini mengambil perngertian ilmu sebagai apa dari segitiga pengertian ilmu? Jelaskan ! 

6. Pada saat ilmu didefinisikan sebagai : “a method of obtaining knowledge that is objective and 

verifiable” maka pengertian ini mengambil perngertian ilmu sebagai apa dari segitiga 

pengertian ilmu? Jelaskan ! 

7. Pada saat ilmu didefinisikan sebagai : “the term science denotes a critical activity of 

discovery as well as the systematic knowledge founded thereon”  maka pengertian ini 

mengambil perngertian ilmu sebagai apa dari segitiga pengertian ilmu? Jelaskan ! 

Paling tidak dua diantara soal-soal berikut : 

8. Apakah perbedaan antara ilmu dan pengetahuan ? coba jelaskan dengan menggunakan 

diagram venn ! 

9. Apakah fakta itu dan jelaskan fungsinya dalam suatu ilmu ? 

10. Apakah ilmu merupakan kumpulan fakta-fakta ? jelaskan ! (Kaitkan penjelasanmu dengan 

segitiga pengertian ilmu). 

11. Jelaskan titik perbedaan antara pendekatan (approach), metode (method) dan teknik 

(technique) !. 

12. Apakah model itu ? apa hubungan antara model dengan hiptesis dan teori ? jelaskan !. 

13. Apakah teori itu ? apa bedanya pula dengan hipotesis ? jelaskan !. 



14. Apakah perbedan antara pengamatan (observation) dan pengukuran (measurement), jelaskan 

! jelaskan pula apa hubungan antara keduanya ! 

15. Salah satu definisi ilmu mengatakan bahwa ilmu adalah “an organized, continuous and, self-

correcting process of knowledge generation” jelaskan pengertian sifat : organized, 

continuous dan self-correcting yang terkandung dalam pengertian di atas. 

Paling tidak dua di antara soal-soal berikut : 

16. Jelaskan lima karakteristik unik yang dimiliki oleh manusia yang membedakannya dari 

binatang dan jelaskan apa pengaruh karakteristik tersebut masing-masing terhadap 

pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia ! 

17. Jelaskan apa yang dimasksud dengan manusia sebagai animal symbolicum dan apa 

pengaruhnya terhadap pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia ! 

18. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia sebagai subyek ilmu ! 

19. Apa peran panca indera dalam tinjauan filasafat ilmu, jelaskan apa yang akan terjadi 

(kaitannya dengan pengetahuan dan ilmu) jika terdapat satu atau lebih dari panca indera yang 

tidak dimiliki  sejak lahir ! 

20. Jelaskan apa peran rasio dalam pengembangan pengetahuan maupun ilmu bagi umat manusia 

! 

21. Jelaskan peranan bahasa dalam pengembangan pengetahuan maupun ilmu  bagi umat 

manusia ! 

22. Jelaskan paling tidak 3 kelebihan dan kelemahan matematika sebagai salah satu bentuk 

bahasa bagi perkembangan pengetahuan maupun ilmu ! 

23. Apakah statistika itu dan jelaskan apa peran statistika terhadap pengembangan pengetahuan 

maupun ilmu ! 

Paling tidak dua di antara soal-soal berikut : 

24. Sebutkan tiga contoh habitat yang berbeda secara pola cuaca dan iklim serta tunjukkan 

pengaruhnya terhadap pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia yang tinggal di tempat 

yang berbeda tersebut ! 

25. Sebutkan tiga contoh habitat dengan kelangkaan terhadap suatu jenis resource tertentu dan 

tunjukkan pengaruhnya terhadap pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia yang 

tinggal di tempat yang berbeda tersebut ! 

26. Sebutkan tiga contoh kelangkaan terhadap suatu jenis resource tertentu di desamu dan 

tunjukkan pengaruhnya terhadap pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia yang 

tinggal di tempatmu tersebut ! 

27. Tunjukkan contoh masyarakat dengan yang memiliki resource yang sama tetapi pengetahuan 

yang dikembangkanya berbeda, menurus saudara mengapa bisa terjadi demikian? Jelaskan ! 

28. Secara umum, jelaskan paling tidak 3 macam tantangan alam bagi manusia indonesia dan apa 

pengaruhnya pada jenis pengetahuan yang berkembang di Indonesia ! 

29. Jelaskan bagaimana perubahan habitat akibat perkembangan teknologi internet ! 



Paling tidak dua diantara soal-soal berikut : 

Jika diberikan daftar beberapa jenis teknologi sebagai berikut :  

- Observasi  

- Measurement 

- Manipulation 

- Production 

- Control 

-  Communication 

-  Transportation 

 

30. Berikan 3 contoh perkembangan teknologi (ambil salah satu diantara yang ada di daftar di 

atas) berikut terhadap perkembangan ilmu dan jelaskan ! 

31. Berikan 3 contoh perkembangan ilmu berikut terhadap perkembangan teknologi (ambil salah 

satu diantara yang ada di daftar di atas) dan jelaskan ! 

32. Jelaskan bagaimana perkembangan ilmu mempengaruhi perkembangan teknologi, paling 

tidak berikan 3 contoh ! 

33. Jelaskan bagaimana teknologi berpengaruh terhadap lingkungan dalam level mikro, paling 

tidak berikan 3 contoh ! 

34. Jelaskan bagaimana aktivitas keilmuan (ingat salah satu pengertian ilmu) mempengaruhi 

lingkungan, paling tidak berikan 3 contoh ! 

35. Jelaskan bagaimana lingkungan mempengaruhi teknologi yang dikembangkan, berikan 

paling tidak 3 contoh ! 

Paling tidak satu diantara soal-soal berikut ini : 

36. Sebutkan salah satu mitologi yang ada di Indonesia dan bagaimana pendapat saudara 

mengenai mitologi tersebut ! 

37. Jelaskan bagaimana peranan filsafat dalam perkembangan ilmu-ilmu alam ! 

38. Jelaskan bagaiamna peranan filsafat dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial ! 

39. Jelaskan bagaimana teknologi dapat mempengaruhi filsafat ! 

40. Jelaskan bagaimana ilmu (science) dapat mempengaruhi filsafat ! 

41. Bagaimana maksud pernyataan “ilmu itu dimulai dari filsafat dan diakhiri di seni” ! 

Paling tidak satu diantara soal-soal berikut : 

42. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sikap kritis ? Mengapakah seorang pelajar harus selalu 

bersikap kritis ? 

43. Jelaskan apa perbedaan antara sikap kritis dan skeptis ? manakah dianatara keduanya yang 

harus selalu dimiliki oleh seorang akademisi ? 

44. Apa manfaat sikap kritis bagi seorang individu pelajar dan bagi perkembangan ilmu secara 

umum ? 

 

 



Soal wajib : 

45. Demonstrasikan daya kritis saudara terhadap artikel berikut !  

a. Temukan main statement (ide pokok) dari artikel 

b. Lakukan pengkritisan inisial terhadap keseluruhan artikel. 

c. Tunjukkan apa saja argumen yang digunakan oleh si penulis artikel untuk mendukung 

main statement. 

d. Tunjukkan paling tidak tiga poin yang menurut saudara masih perlu dikritisi lebih lanjut 

dari arugumen-argumen yang digunakan. 

 

Republika Kamis, 02 Desember 2004 

Tahun 2005  Penjualan Motor Meningkat Tajam  

Stabilitas ekonomi dan masih terus buruknya layanan angkutan umum di Indonesia, diyakini banyak pebisnis motor 

akan menjadi peluang besar bagi terus berkembangnya pangsa pasar sepeda motor. Sempat menonton televisi 

menjelang Lebaran, atau bahkan menjadi salah satu pemudik yang memanfaatkan sejumlah jalanan di pulau Jawa? 

Luar biasa. Semasa Lebaran 2004, ratusan ribu pemotor ikut meramaikan arus mudik. Bahkan, petugas kepolisian 

pun sempat direpotkan massa pemotor dengan harus memberinya layanan khusus, mengawal ribuan motor di jalur 

padat. 

Diperkirakan lebih sejuta pemotor yang mudik pada tahun ini. Itu pun hanya untuk hitungan pengguna jalanan dari 

Jabotabek menuju daerah Jawa. Angka itu jelas merupakan jumlah yang besar. Tetapi, sebetulnya pemilik sepeda 

motor di Jabotabek amat besar jumlahnya. Diperkirakan lebih 12 juta sepeda motor yang dimiliki masyakarat 

Jabotabek. Sekitar delapan juta lainnya tersebar di seluruh Indonesia. 

Prakiraan jumlah itu masuk hitungan normal. Apalagi, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) -- 

beranggotakan lima merek motor -- menyatakan empat tahun belakangan ini pertumbuhan jumlah penjualan motor 

terus meningkat tajam. AISI melaporkan hingga Okotober 2004 saja, telah lebih 3,5 juta motor terjual. Diprediksi, 

sekitar empat juta motor akan terjual hingga akhir tahun ini. 

''Tahun ini peningkatan angka penjualan motor terbilang amat tinggi, mencapai 40 persen dibanding angka 

penjualan tahun 2003. Padahal di awal tahun kami hanya memperkirakan bakal terjadi kenaikan penjualan anggota 

AISI hingga 15 persen pada 2004 ini,'' ungkap Ketua AISI Ridwan Gunawan kepada wartawan di Jakarta beberapa 

waktu lalu. 

Stabilitas ekonomi dan masih terus buruknya layanan angkutan umum di Indonesia, diyakini banyak pebisnis motor 

akan menjadi peluang besar bagi terus berkembangnya pangsa pasar sepede motor. ''Sepeda motor masih akan tetap 

menjadi alat transportasi andalan kalangan masyarakat luas, apalagi memang ada dua faktor itu,'' ungkap Presiden 

Direktur Indomobil Grup, Gunadi Sindhuwinata. Karena potensi pasar sepeda motor yang kian menggelembung, PT 

Indomobil Niaga Internasional Divisi Roda 2 Suzuki pun berkeputusan akan meningkatkan kapasitas produksinya di 

tahun 2005. ''Sedikitnya Suzuki akan memproduksi 1,5 juta motor pada tahun depan. Ini sebagai antisipasi terus 

meningkatnya minat masyarakat terhadap Suzuki,'' tambah Gunadi. 

Tak saja Suzuki, PT Astra Honda Motor (ATPM Honda) dan PT Yamaha Kencana Motor Indonesia (Distributor 

Yamaha) juga mengumumkan peningkatan target produksi menyambut 2005. Honda yang masih terus memimpin 

pangsa pasar sepeda motor di Indonesia, kabarnya akan mengoptimalkan kapasitas pabriknya hingga terproduksi 

tiga juta motor (semua tipe) pada tahun depan. Sedangkan Yamaha mengumumkan akan memproduksi sekitar 1,5 



juta motor (semua tipe) pada 2005. Angka ini akan terus meningkat sampai kapasitas produksi 1,8 juta unit setahun 

pada 2007. Angka produksi 1,5 juta unit itu hasil produksi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) 

dan PT Yamaha Motor Manufacturing West Java (YMMWJ), pabrik baru khusus Yamaha jenis bebek yang bakal 

mulai produksi pada 2005. 

Peningkatan jumlah produksi Yamaha pada 2005 menjadikan pabrik YIMM harus meningkatkan pembuatan motor 

hingga 1,2 juta setahun. Sebelumnya YIMM hanya memiliki kemampuan produksi 800 ribu unit setahun. Sementara 

pabrik baru, YMMWJ di Kawarang awalnya akan memproduksi 300 ribu bebek dan bakal ditingkatkan pada 2007 

hingga mencapai kapasitas 600 ribu unit. 

Presiden Direktur YMMWJ, Yoshiteru Takahashi mengatakan, keputusan Yamaha Indonesia meningkatkan 

kapasitas produksi, bahkan membangun pabrik baru dengan investasi sekitar 14, 7 juta dolar AS, pasti karena 

pertimbangan besarnya potensi pasar motor di Indonesia pada masa datang. ''Keputusan itu adalah satu strategi 

Yamaha mempersiapkan dasar bisnis ke depan sejalan dengan pertumbuhan permintaan sepeda motor di Indonesia,'' 

ujarnya. 

Menurut Takahashi, sebetulnya penetrasi pasar sepeda motor di Indoensia masih rendah yaitu satu unit motor untuk 

15 orang. Sedang penetrasi pasar di negara-negara ASEAN rata-rata telah mencapai satu unit motor untuk tujuh 

orang. Namun, lanjut Takahashi, karena ekonomi stabil Yamaha yakin pasar sepeda motor di domestik akan terus 

berkembang. ''Malah permintaan total enam juta unit setahun akan terjadi pada waktu tak terlalu lama,'' yakinnya. 

Takahashi memang terkesan amat optimis dengan prakiraan itu. Sementara Katua AISI juga yakin pangsa pasar 

sepeda motor akan kembali meningkat pada 2005. ''Hanya kami tetap memperkirakan peningkatan di angka 15 

persen,'' kata Ridwan Gunawan. 

( bid ) 

 


