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MANFAAT

MEMAHAMI KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGY & METHODOLOGY

Konsep ini amat penting, bukan hanya untuk ilmuwan/researcher namun juga siapa pun yang berkepentingan dalam 

membuat keputusan dalam berbagai bidang.

Melatih 
Pemikiran 

Kritis
Critical Thinking

Menilai 
sesuatu dari 

berbagai 
sudut

Open Minded
Mentality

Membuat 
keputusan 

dengan 
dasar yang 

kuat

Better Decision Making



ONTOLOGY

Realism
Percaya bahwa hanya satu saja (versi) dari 
suatu kebenaran, dapat di ukur/observasi 

secara objektif dan di generalisasi

Kebenaran tidak berubah dan dapat di 
generalisasi apapun konteks nya

Relativism
Suatu kebenaran kebenaran dapat 

memiliki lebih dari satu versi, sehingga 
tidak dapat di generalisasi

Kebenaran adalah kontekstual, dapat 
berkembang dan berubah

Ontologi pada garis besar nya adalah pandangan seseorang terhadap kebenaran (truth), karena tiap orang bisa memiliki 

sudut pandang yang berbeda-beda. Ontologi terbagi dalam dua aliran utama:



EPISTEMOLOGY

Epistemologi adalah hubungan antara researcher dan subjek riset nya

Pendekatan Etik

• Researcher mengambil ‘helicopter view’ 
terhadap objek riset nya, untuk 
objektifitas

• Pendekatan ini adalah implementasi dari 
aliran Realism

Pendekatan Emic

• Researcher terlibat untuk mendapatkan 
pengalaman dan juga pandangan nya
secara pribadi terhadap penelitian nya

• Pendekatan ini adalah implementasi dari 
Relativism



METHODOLOGY

METODOLOGI DARI EKSPERIMEN

Eksperimen ilmiah dilakukan dengan metodologi yang sistematis, yang berdasar pada realist ontology dan etic

epistemology, karena bertujuan untuk mencari satu kebenaran (one truth), dengan data di kumpulkan dan di analisa 

secara objektif.

Teori

Hipotesis

Analisis 
Pola

Kebenaran 
(The Truth)



METHODOLOGY

PHENOMENOLOGICAL STUDY (LIVED EXPERIENCES)

Phenomenological study adalah implementasi dari relativist ontology dan emic epistemology, dimana konteks 

pemahaman terhadap konteks dari pengalaman researcher nya di dapat dengan salah satu nya interview atau survei 

langsung. Riset kualitatif atau inductive approach memiliki tahapan sebagai berikut: 

Filosofi tentang 
pengumpulan data

Interview subjek

Analisis Pola (pattern)

Membangun 
hipotesis

Membentuk teori



RELASI ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, METODOLOGI DAN METODE

Ontologi menentukan espitemologi nya, yang mana akan menentukan metodologi nya dan pada akhir nya akan 

menentukan metode yang di pakai

Ontology Epistemology Methodology Methods
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