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Drs. Hidanul Ichwan Harun terlahir di Krui Lampung, 30 Juli 1940, menempuh Pendidikan di 

Sekolah Rakyat (SR) tamat pada 1945, lalu di Madrasah Muallimin Muhammadiyah di 

Yogyakarta, tamat 1960, dan melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ushuluddin IAIN (kini 

UIN) Sunan Kalijaga, meraih gelar Sarjana Muda pada 1963 dan Sarjana pada 1974. Pada 

1982 ia mengikuti program Latihan Penelitian Agama selama 4 bulan. Ia berpengalaman 

mengajar sebagai guru honorer di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta (1965-1972), lalu 

menjadi Tenaga Kerja Sukarela Butsi di Gunung Kidul (1975-1976), dan untuk selanjtnya 

menjadi Dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung (1978-2005). 

Selain itu, ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Pembantu Dekan I, II dan III pada 

Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung (1983-2003), dan 

pensiun pada jabatan Lektor Kepala dengan pangkat Pembina Utama pada 1 Agustus 2005. 

Penghargaan Satya Karya Lencana 

 diterimanya pada 1997 dari Presiden RI. Buku Logika Keilmuaan ini merupakan salah satu 

karyanya sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. Sering 

kita dengar seseorang berkata “Ah, pendapatnya tidak logis”. Suatu pendapat yang tidak 

logis pastilah berasal dari pikiran yang tidak logis pula, sebab pendapat merupakan bentuk 
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lahir dari proses berpikir yang bersifat rohani. Maka dari itu banyak yang bertanya mengapa 

suatu pikiran tidak logis? Dan bagaimana melogiskan pikiran itu? Hal ini sangat menarik 

untuk dibahas maka inilah sebagian bahasan yang terdapat dalam buku Logika Keilmuan 

yang disusun oleh Drs. Hidanul Ichwan Harun, seorang dosen dengan pengalaman memberi 

kuliah lebih dari dua puluh lima tahun. Diuraikan juga kebenaran yang bersifat qath'i (pasti) 

dan kebenaran yang bersifat zhanni (probabilitas). Juga dapat dipahami perbedaan antara 

kebenaran filosofis (ontologis), kebenaran ilmiah (epistemologis) dan kebenaran moral 

(aksiologis). Buku ini niscaya dibutuhkan oleh mereka yang bergelut dalam dunia ilmiah yang 

senantiasa dituntut untuk bernalar secara logis, yakni benar, tepat, runtut, lurus dan teratur, 

terbebas dari berbagai macam sesat pikir. 

Didalam buku ini penulis menjelaskan pengertian logika itu sendiri tentunya agar pembaca 

mengetahui pengertian logika itu terlebih dahulu. Penulis menjelaskan logika berasal dari 

kata “logike” yang merupakan dari Bahasa Yunani yaitu kata sifat dari logos. Sedangkan dari 

Bahasa Arab adalah “mantiq”. Keduanya sama-sama mengartikan logika merupakan 

perkataan, ucapan, atau pikiran yang dikatakan atau yang diucapkan. Logika mempelajari 

norma-norma menalar yang benar agar dapat memperoleh pengetahuan yang baru. 

Logika berperan penting dalam kehidupan sehari hari, logika dibantu dengan Bahasa untuk 

merealisasikan apa yang sudah dipikirkan seseorang namun dengan data yang sudah valid 

seperti pemikiran ini sudah memiliki konsep (term)-pernyataan (proposisi)-pertimbangan 

(argumen). Logika tidak semuanya harus diucapkan bisa juga hanya dipikirkan. Jika 

diucapkan logika ini harus bisa menyampaikan ke lawan bicara agar pemahaman yang 

dimaksud dari pemberi informasi diterima dan tidak adanya kesalah pahaman. Misalkan A 

merupakan sesuatu yang dipikiran, B hal yang di ucapkan, dan C pemahaman dari pemikiran 

yang telah diucapkan. Agar tidak terjadi salah paham maka C harus sama dengan B, dan A 

harus sama dengan B, sehingga A=C. 

Didalam buku ini logika terdapat istilah “pengertian” yang artinya memberikan arti terhadap 

sesuatu atau dapat dikatakan umpama yang bisa ditangkap oleh akal pikiran manusia atau 

masuk akal. Dalam istilah pengertian ini terdapat juga perlawanan yang terbagi dalam 

beberapa macam, ada perlawanan kontradiktoris yaitu suatu perbuatan yang memiliki 

pilihan namun tidak ada kemungkinan yang ke tiga, kemudian perlawanan kontaris dapat 

terjadi apabila dua proposisi yang mengacu kepada kelompok-kelompok yang sama dan 

memiliki kuantitas universal, tetapi berbeda dalam kualitas. Dan terakhir relatif term 

merupakan pengertian subjek yang saling bersandaran atau berkaitan satu sama lain. 

http://www.juliwi.com/
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Buku ini pun menjelaskan bahwa logika dapat berupa suatu keputusan atau pernyataan 

(proposisi) dalam logika itu bisa terjadi, suatu pemikiran yang dapat disimpulkan dengan 

pertimbangan keadaan dan kenyataan yang kemungkinan terjadi. 

Silogisme adalah setiap penyimpulan, dimana dari dua keputusan (premis-premis) 

disimpulkan suatu keputusan yang baru (kesimpulan). Silogisme mengajarkan pada kita 

merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya 

dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berfikir tertib, jelas, tajam. Ini diperlukan 

karena mengajarkan untuk dapat melihat akibat dari suatu pendirian atau penyataan yang 

telah dilontarkan. 

Induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari 

sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. 

 

Secara singkat, apa yang dibahas di buku ini saya sebagai pembaca dapat menyimpulkan 

pemahaman logika merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, maka sesuatu yang dikatakan logika itu merupakan mindset atau daya pikir seseorang. 

Faktanya semua manusia memiliki logika atau kemampuan untuk memahami sesuatu, yang 

membedakannya dari cara penafsiran seseorang. 

 

Dengan mempelajari dan memahami buku ini, dapat memberikan atmosphere baru dan 

segar bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam dan lebih implementatif dari berfikir 

logika. Dari buku ini kita juga banyak belajar tentang cara penyederhanaan suatu keputusan 

dalam argumen, dapat membatu untuk berfikir kritis dalam penyampaian gagasan agar 

pemahaman seseorang sesuai dengan apa yang kita sampaikan, dan memahami penalaran 

induktif seperti penalaran terhadap probabilitas dan penyimpangan agar dapat terjaga dari 

hal-hal yang akan terjadi, memahami lajunya hukum sebab-akibat. Di dalam buku ini 

pembaca juga dapat mempelajari metode-metode logika agar tidak terjadi penyimpangan, 

dan buku ini menerangkan kebenaran logika agar tidak sesaat dengan cara penalaran yang 

logis. 

Pemahaman kita terhadap logika ini sebagai sudut pandangan pemikiran seseorang dan 

berbeda- beda cara penafsirannya. Dengan kita memahami sebuah logika yang baik dan 

benar maka akan didapatkan kehidupan yang runtut, lurus dan teratur, terbebas dari 

berbagai macam sesat pikir. Karena di dunia ini banyak hal yang harus dipahami melalui 

logika, jika tidak di pahami dengan logika maka akan terjadi kehidupan yang tidak akan 

http://www.juliwi.com/
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memiliki tujuan, karena bagimana mau memiliki tujuan jika logika pun tak ada, logika ini 

adalah suatu pemikiran yang ada pada seseorang dan keputusan yang dibuat atas dasar 

logika. Terima Kasih 

http://www.juliwi.com/

