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EKSPLORASI PEMIKIRAN TENTANG PARADIGMA, KONSEP, DALIL, DAN 

TEORI 

Apa Itu Paradigma? 

Paradigma dalam bahasa Inggris disebut paradigm dan dalam bahasa Perancis disebut 

paradigme, istilah tersebut berasal dari bahasa Latin, yakni para dan deigma. Secara 

etimologis, para berarti (di samping, di sebelah) dan deigma berarti (memperlihatkan, yang 

berarti, model, contoh, arketipe, ideal). Sedangkan deigma dalam bentuk kata kerja deiknynai 

berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Berdasarkan uraian tersebut, secara 

epistemologis paradigma berarti di sisi model, di samping pola atau di sisi contoh. Paradigma 

juga bisa berarti, sesuatu yang menampakkan pola, model atau contoh (Lorens Bagus, 2005: 

779). Selanjutnya, secara sinonim, arti paradigma bisa disejajarkan dengan guiding principle, 

basic point of view atau dasar perspektif ilmu atau gugusan pikir, terkadang juga ada pula 

yang menyejajarkannya dengan konteks (Zumri, 2003: 28). 

Lorens Bagus (2005: 779) dalam Kamus Filsafat memaparkan beberapa pengertian 

tentang paradigma secara lebih sistematis. Paradigma dalam beberapa pengertian adalah 

sebagai berikut: 1) Cara memandang sesuatu, 2) Dalam ilmu pengetahuan artinya menjadi 

model, pola, ideal. Dari model-model ini fenomenon yang dipandang dijelaskan, 3) Totalitas 

premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi 

ilmiah konkret. Dan ini melekat di dalam praktek ilmiah pada tahap tertentu, 4) Dasar untuk 

menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. 

Friedrichs (dalam Ritzer, 2003:6) mengungkapkan bahwa paradigma sebagai suatu 

pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan 

(subject matter) yang semestinya dipelajari. Lebih lanjut Ritzer (2003:7) mengungkapkan 

bahwa paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-

persoalan yang harus dijawab, bagaimana harus menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang 

harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang harus dikumpulkan informasi yang 

dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, dalam suatu cabang ilmu 

pengetahuan dimungkinkan terdapat beberapa paradigma. Artinya dimungkinkan terdapatnya 

beberapa komunitas ilmuwan yang masing-masing berbeda titik pandangnya tentang apa 

yang menurutnya menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dan diteliti oleh 
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cabang ilmu pengetahuan tersebut. Dengan kata yang lebih sederhana dapat diartikan bahwa 

paradigma adalah pola pikir, cara pandang para ilmuan mengenai suatu disiplin ilmu serta apa 

saja yang mesti dipersoalkan, dipelajari, dan dipahami tentang ilmu tersebut. 

 

Apa Itu Konsep? 

Secara umum konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum 

sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. Woodruff (dalam Rahman, 2009), 

mendefinisikan konsep sebagai berikut: (1) suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan 

bermakna, (2) suatu pengertian tentang suatu objek, (3) produk subjektif yang berasal dari 

cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui 

pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, 

konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang 

sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan komplek, konsep merupakan sintesis sejumlah 

kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.  

Dengan menggunakan definisi pembentukan konsep, Woodruff menyarankan bahwa 

suatu pernyataan konsepsi dalam suatu bentuk yang berguna untuk merencanakan suatu unit 

pengajaran ialah suatu deskripsi tentang sifat-sifat suatu proses, struktur atau kualitas yang 

dinyatakan dalam bentuk yang menunjukkan apa yang harus digambarkan atau dilukiskan 

sehingga siswa dapat melakukan persepsi terhadap proses, struktur atau kualitas bagi dirinya 

sendiri. Dalam hal ini, Woodruff (dalam Rahman, 2009) telah mengidentifikasi 3 macam 

konsep yaitu (1) konsep proses: tentang kejadian atau perilaku dan konsekuensi-konsekuensi 

yang dihasilkan bila terjadi, (2) konsep struktur: tentang objek, hubungan atau struktur dari 

beberapa macam, dan (3) konsep kualitas: sifat suatu objek atau proses dan tidak mempunyai 

eksistensi yang berdiri sendiri. 

Pemahaman konsep diperoleh melalui proses belajar. Sedangkan belajar merupakan 

proses kognitif yang melibatkan tiga proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga 

proses tersebut adalah : (1) memperoleh informasi baru, (2) transformasi informasi, dan (3) 

menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Dahar (dalam Syamri , 2010). 
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Dengan pemahaman dan pola pikir penulis yang sederhana, 

penulis ingin memberikan sedikit argumen mengenai konsep. Gambar 

apakah di samping kiri dari tulisan ini??? Jika jawabannya adalah 

“mobil” maka jawaban tersebut adalah jawaban konseptual. Jika 

jawabannya adalah ”benda yang digunakan manusia untuk berpindah 

tempat dengan bahan bakar………” maka jawaban itu bukanlah konsep. Jadi kesimpulannya, 

konsep adalah ide, gagasan, sketsa awal pemikiran manusia yang bersifat abstrak tentang 

suatu hal yang diperolehnya melalui pengalaman, proses belajar, dan pengetahuan awal serta 

memiliki unsur kebermaknaan. 

 

Apa Itu Dalil? 

Istilah dalil menurut pengertian bahasa mengandung beberapa makna, yakni: 

penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti, dan saksi. Ringkasnya, 

dalil ialah penunjuk (petunjuk) kepada sesuatu, baik yang material (hissi) maupun yang non 

material (ma’nawi). Rusli, (dalam Mauludin, 2010) 

Sedangkan secara istilah, para ulama ushul fiqih mengemukakan beberapa definisi, di 

antaranya adalah sebagai berikut. Rusli, (dalam Mauludin, 2010) 

1. Menurut Abd al-Wahhab al-Subki, dalil adalah sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan 

(orang) ---dengan menggunakan pikiran yang benar--- untuk mencapai objek informatif yang 

diinginkannya. 

2. Menurut Al-Amidi, para ahli Ushul Fiqih biasa memberi definisi dalil dengan “sesuatu 

yang mungkin dapat mengantarkan [orang] kepada pengetahuan yang pasti menyangkut 

objek informatif”. 

3. Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Abd al-Wahhab Khallaf, dalil adalah sesuatu yang 

dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis.  

Apa itu Teori? 

Sejumlah ahli telah mengulas konsep yang terkandung dalam istilah teori. Secara 

umum istilah teori mengandung beberapa pengertian, yaitu teori adalah abstraksi dari realitas.  

Teori terdiri atas sekumpulan prinsip dan defenisi yang secara konseptual mengorganisasikan 
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aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Teori terdiri dari asumsi-asumsi, proposisi-

proposisi, dan aksioma-aksioma dasar yang saling berkaitan. Teori terdiri atas teorema-

teorema yakni generalisasi-generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris. Tegasnya, teori 

pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis dan empirik tentang suatu 

fenomena. Bentuknya merupakan pernyataan-pernyataan yang berupa kesimpulan tentang 

suatu fenomena. 

Teori memiliki dua ciri umum: (1) semua teori adalah abstraksi tentang sesuatu hal, 

yang berarti suatu teori bersifat terbatas. (2) Semua teori adalah konstruksi ciptaan individual 

manusia. Oleh karena itu, sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si pencipta 

teori, sifat dan aspek yang diamati, serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, 

tempat dan lingkungan sekitarnya (Mulyana, 2008). 

Lebih lanjut Soetriono dan SRDm Rita Hanafie (2007: 142) mengemukakan bahwa 

teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu 

sama lain yang menunjukkan fenomena secara sistematis dan bertujuan untuk menjelaskan 

dan meramalkan fenomen-fenomena. Hal ini menunjukkan bahwa teori bukan suatu spekulasi 

melainkan suatu konstruksi yang jelas yang dibangun atas jalinan fakta-fakta. 

Teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha 

menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan  sebab-

akibat yang terjadi. Teori merupakan gabungan dari beberapa konsep yang telah dipahami, 

dapat diterima dengan akal sehat melalui pengujian dan fakta empiris,dapat diterima di 

kehidupan yang nyata, teori bersifat sementara dan mesti diuji kebenarannya melalui 

penelitian lebih lanjut.  
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