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SILABUS  FILSAFAT  ILMU 

@ TUJUAN PERKULIAHAN ; 
     1. Mahasiswa memahami kedudukan Filsafat Ilmu dalam Filsafat  
         sebagai disiplin berpikir untuk menemukan kebenaran yang se- 
         suai dengan common sense (akal sehat) manu sia. 
          
     2.Mahasiswa memahami Filsafat Ilmu dari sudut Ontologi (Metafi- 
        sika dalam Ilmu), Epistimologi (Teori Penge tahuan) dan Axiologi  
        (Nilai-Nilai atau manfaat ilmu) dan dapat m engimplementasikan- 
        nya  dlm mengembangkan ilmu pengetahuan seb agai kebenaran 
 
    3. Mahasiswa memahami Filsafat Ilmu Masa Yunani  Kuno, Pasca 
        Yunani Kuno (Abad Permulaan dan Abad Perten gahan), sampai  
        Priode  Positivisme dan Pasca Positivisme ( Filsafat  Modern) dan 
        memetik manfaatnya untuk mengembangkan ilmu . 



POKOK KAJIAN DAN SUB POKOK KAJIAN FILSAFAT ILMU 

  

POKOK KAJIAN  I    :   PENDAHULUAN 
                                       1. Manusia d an  Kebenaran 
                                       2. Kebenaran  Agama, Kebenaran Fisafat dan 
                                            Kenaran  Ilmu”.  
POKOK KAJIAN  II   :    BERFIKIR DAN FILSAFAT 
                                        1. Pengerti an Filsafat. 
                                        2. Pembidan gan Filsafat 
                                        2. Karakter istik Berfikir Filsafat. 
                                        3. Berpikir  dalam Ilmu  
                                            * Hukum  Berfikir, Hukum Realitas  
POKOK KAJIAN  III  :    BERFIKIR DALAM FILSAFAT ILM U 
                                        1. Pengerti an Ilmu dan Filsafat Ilmu 
                                        2. Fungsi F ilsafat Ilmu  
                                        3. Berpikir  dan Penalaran. 
 
                                                                                                     
                                           



 
KAJIAN  IV    : Substansi Filsafat Ilmu 
                        1. Fakta dan Kenyataan. 
                        2. Kebenaran (Truth) : 
                            * Teori Performatif, * Teori Koherensi 
                            *  Teori Korespondensi.  
                         3. Kebenaran Konfirmasi. 
                         4. Logika Infrensi    
 
KAJIAN V     : Ontologi/Metafisika Dalam Ilmu 
 
KAJIAN VI    : Epistimologi / Teori Pengetahuan  
 
KAJIAN VII   : Axiologi Ilmu 
 
KAJIAN VIII  : 
                        
                           



 

KAJIAN VIII  :  FILSAFAT ILMU ERA PRA POSITIVISME  
                         1. Filsafat Ilmu Yunani Ku no              
                         2. Era Pra positivisme (Ab ad Permulaan)  
                         3. Filsafat Ilmu Islam. 
                         4. Era Pra positivisme (Ab ad Pertengahan) 
KAJIAN IX    :  ERA POSITIVISME (Filsafat Ilmu Abad   
                         Modern) 
KAJIAN  X     : ERA PASCA POSITIVISME  (Filsafat Il mu  
                         Dwasa ini. 
KAJIAN XI     : FILSAFAT ILMU DAN METODE PENELITIAN  
                          1. Metode Penelitian Filo sofis 
                          2. Metode Penelitian Kual itatif. 
                              a, Penelitian Berlata r Kualitatif 
                              b. Penelitian Kualita tif Naturalistik 
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I. PENDAHULUANI. PENDAHULUANI. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN    

A. MANUSIA DAN KEBENARAN  

• Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME 
yang unik dan komplek karena : 

    a. Manusia diciptakan dengan dua substansi yg  

       terintegrasi / terpadu (tidak terpisah) satu dgn 

       yg lain.  

 

               Substansi Fisik  - - - -  -  Substansi Psikis 

                               Tubuh - - - - - - Jiwa 

                           Jasmani - - - - - -  Rohani  

 

    b. Manusia hanya manusia dalam keterpaduan 

       kedua substansi tersebut, sebagai satu diri  

       dgn identitas yg tidak sama satu dgn yg lain 



c. Secepat yang satu meninggalkan atau ditinggal- 

    kan oleh yg lain atau secepat kedua substansi itu 

    terpisah yg disebut kematian, maka :  

    

    #  Tubuh yg tinggal bukan lagi manusia, krn kehi- 

        langan energi utk menjalankan fungsi kemanu- 

        siaan yg bersumber di dalam jiwa. Tubuh yang 

        tinggal bukan manusia dan disebut mayat atau  

        jenazah yang tidak membutuhkan lagi kebenar 

        an dan ilmu dunia. 

  
    #  Jiwa yg pergi bukan lagi manusia karena kehi  
       langan raga sebagai wadah yg menjadi sarana  

       untuk mewujudkan fungsi kemanusiaannya. 

       Jiwa yg pergi disebut roh yg juga tidak dapat  

       menjalankan fungsi kemanusiaannya, namun  

       harus mempertanggung jawabkan ilmu yang  

       dimiliki dan penggunaannya selama hidup. 
d.  



@Dalam keterpaduan kedua substansi itu 

   manusia menjadi makhluk yang unik dan 

komplek. Keunikan itu di antaranya ada 

lah manusia memiliki dorongan ingin tahu 

yang besar, yg tidak dimiliki oleh makh-

luk lain di muka bumi ini, khususnya khe 

wan. Dorongan itu didukung oleh tiga do 

main yang diberikan Tuhan kepada manu 

sia sehingga menjadikan manusia seba 

gai makhluk yang komplek dan selalu ber 

usaha mencari dan menemukan kebenar 

an yang berguna bagi hidup dan kehidup 

annya.Ketiga domain itu merupakan Ener 

gi Psikologis sebagai berikut. 

 



B.ENERGI PSIKOLOGIS 
    Energi di dalam psikis manusia disebut kemampua n 

mental (psikologis) yg memiliki kekuatan  menggerak  
kan organ tubuh manusia, khususnya otak dalam berpi  
kir utk menggali dan mengembangkan kebenaran  

  
#  Energi psikologis (kejiwaan) merupakan pembeda a nta- 

ra  manusia dari khewan  dalam mewujudkan ketiga ha  
kikat kemanusiaan tersebut di atas terdiri dari : 

 
   1.Energi Kognitif bahwa manusia adalah makhluk s atu 
      satunya yg mampu berpikir, mencakup (a) penge tahu 
      an, (b) pemahaman,(c) kemampuan mengananalisi s 
      d) mensintesis,(e) mengaplikasikan dan (f) me ngeva- 
      luasi. Semua energi itu disebut kecerdasan in telek- 
      tual atau kemampuan mental atau kemampuan ber pi- 
      kir yang memungkinkan manusia berfilsafat. 



 

 2.Energi Afektif bahwa manusia memiliki kendali be rupa 
kecerdasan emosional sebagai kesadaran dlm mengen- 
dalikan emosi diri dan memahami emosi orang lain, s e-
hingga mampu memotivasi diri dan memotivasi orang 
lain, bertenggang rasa dll yang memungkinkannya be-   
kerjasama atau saling menghargai dalam mencari ke- 
benaran yang dipahami bersama.   

  
 3.Energi psiko motorik bahwa manusia dlm mengunaka n   

kemampuan mental (berpikir dan beremosi) selalu dpt  
melakukan gerak fisik (motorik) secara profesional se-
suai dgn tingkat kemapuan mentalnya.Dlm penguasaan 
dan penggunaan ilmu sebagai kebenaran tampak beru- 
pa perilaku Un-Skill, Skill, Ahli/Profesional, Spes ialis dan 
Super Spesialis).       

                EnergiEnergiEnergiEnergi    psikis sebagai kepsikis sebagai kepsikis sebagai kepsikis sebagai kemampuanmampuanmampuanmampuan    mental berlangsung bemental berlangsung bemental berlangsung bemental berlangsung be    
rupa pikiran dan perasaan, yg menghasilkan dan mengenrupa pikiran dan perasaan, yg menghasilkan dan mengenrupa pikiran dan perasaan, yg menghasilkan dan mengenrupa pikiran dan perasaan, yg menghasilkan dan mengen----    
dalikan kegiatan dalikan kegiatan dalikan kegiatan dalikan kegiatan psiko psiko psiko psiko motorik motorik motorik motorik terdiri dariterdiri dariterdiri dariterdiri dari    caracaracaracara    berpikir,berpikir,berpikir,berpikir,    berberberber----    
sikap dan sikap dan sikap dan sikap dan berberberberperilakuperilakuperilakuperilaku    yg menghasilkan ilmu dan teknologi.yg menghasilkan ilmu dan teknologi.yg menghasilkan ilmu dan teknologi.yg menghasilkan ilmu dan teknologi.    

 
 



@ Energi@ Energi@ Energi@ Energi    psikis tertinggi yang bersifat manusiawi psikis tertinggi yang bersifat manusiawi psikis tertinggi yang bersifat manusiawi psikis tertinggi yang bersifat manusiawi adalahadalahadalahadalah    energi energi energi energi 
yg dikendalikan langsung oleh Sangyg dikendalikan langsung oleh Sangyg dikendalikan langsung oleh Sangyg dikendalikan langsung oleh Sang    Pencipta,Pencipta,Pencipta,Pencipta,    Tuhan YME, Tuhan YME, Tuhan YME, Tuhan YME, 
disebut IMAN yang berarti diri yg beriman disebut IMAN yang berarti diri yg beriman disebut IMAN yang berarti diri yg beriman disebut IMAN yang berarti diri yg beriman meyameyameyameyakini seyakinkini seyakinkini seyakinkini seyakin----
yakinyakinyakinyakinnya  bahwa segalanya  bahwa segalanya  bahwa segalanya  bahwa segala    sesuatu yang dapat diamati dan tdk sesuatu yang dapat diamati dan tdk sesuatu yang dapat diamati dan tdk sesuatu yang dapat diamati dan tdk 
dapatdapatdapatdapat    diamatidiamatidiamatidiamati    serta kebenaran yg sesung guhnya serta kebenaran yg sesung guhnya serta kebenaran yg sesung guhnya serta kebenaran yg sesung guhnya berada berada berada berada 
dalam kekdalam kekdalam kekdalam kekuasaan dan  kendali Tuhan YMEuasaan dan  kendali Tuhan YMEuasaan dan  kendali Tuhan YMEuasaan dan  kendali Tuhan YME    

    
@Ketiga energi psikologis itu secara prinsipil diman ifesta- 

sikan manusia dlm keterpaduan  fisik dan psikis ber upa 
perilaku untuk mewujudkan “hakikat kemanusiaaan” yg 
terdiri dari : 

    1. Hakikat Individualitas :  Setiap manusia mer upakan sa- 
        tu diri, yg berbeda dlm kesamaan, sama dala m perbe- 
        daan Semua manusia memiliki kemampuan berpi kir, 
        tetapi tidak sama proses dan hasil berpikir nya.         



2.Hakikat Sosialitas : Manusia diciptakan se - 
bagai makhluk yg memerlukan hidup bersa 
ma dalam kebersamaan. Tidak ada individu 
yang dapat hidup sendiri tanpa individu yg 
lain.  Dalam kebersamaan itu manusia yang 
saling membutuhkan berupaya  mencipta - 
kan kehidupan yg berrmakna. 

 
3.Hakikat Moralitas  
   Hidup bermakna hanya terwujud melalui hi 

dup mandiri dan  hidup bersama di dalam 
nilai-nilai, baik nilai nisbi mapun nilai- nilai 
absolut  



�Dengan dorongan ingin tahu yg sangat besar, 
manusia dapat menggunakan energi psikologis  
utk menemukan dan meyakini  tiga jenis kebe 
naran yang terdiri dari :  

   1. Kebenaran Agama. 
   2. Kebenaran Filsafat. 
   3. Kebenaran Ilmu  
 

KEBENARAN AGAMA  
�Agama adalah kebenaran adi kodrati(di atas kod  

rat) yg bersumber dari luar diri manusia, bukan 
diperoleh dari usaha manusia, baik melalui ke- 
mampuan berpikir maupun penyelidikan atau 
cara yang lain. 

�Agama sebagai kebenaran bersumber dari pemi- 
lik kebenaran yg maha sempurna kebenarannya. 



����Kebenaran agama bersifat mutlak / absolut, yg 
benar dari dalam dirinya dan karena dirinya 
sendiri merupakan  kebenaran yg tetap benar 
sepanjang masa. Sumber kebenarannya  ada- 
lah Yang Maha Benar, yang tidak pernah salah 
atau keliru dalam memberitahukan tentang ke- 
benaran sesuatu.   

 
����Manusia mengetahui kebenaran agama karena 

diberi tahu oleh sumber kebenaran. Pemberita 
huan itu disebut firman atau wahyu yg disam - 
paikan melalui  seseorang yang ditunjukNYA 
dan disebut Nabi dan/atau Rasul.    



�Kebenaran agama dipahami dan diterima manusia ber- 
dasarkan kepercayaan atau keyakinan yg disebut iman . 
Oleh krn itu meskipun sekarang belum dipahami tetap  
harus diterima/diyakini kebenarannya. 

 
�Kebenaran agama tidak tertutup bagi manusia untuk m e 

mikirkannya sepanjang tidak bermaksud menolak dan 
menantang atau menguji ketidak benarannya.  Menyang  
sikan kebenaran agama adalah dosa, sehingga berpiki r 
mendalam dan mendasar atau berfilsfat dgn memperta 
nyakan seluk beluk kebenaran agama yg disebut filsa fat 
agama (tarikat/tasawuf/teologi) sebagai usaha manus ia 
untuk mendalami firman Tuhan tidak boleh digunakan 
untuk menyangsikan kebenarannya. Hasilnya tdk dapat  
dikategorikan sebagai agama karena penerimaan kebe 
narannya tergantung pada common sence bukan pada 
iman, sehingga melahirkan banyak aliran tarikat/tas a- 
wuf/teologi (filsafat agama)  



�Agama sebagai kebenaran mutlak, bersifat a-priori y ang 
tidak perlu diuji/dibuktikan, karena sudah pasti ke benar 
annya. 

 
KEBENARAN FILSAFAT  

����Kebenaran filsafat adalah kebenaran kodrati karena me 
rupakan hasil usaha manusia melalui proses perenung  
an atau berpikir secara mendasar/mendalam mengenai 
sesuatu. 

 
 @Kebenaran Filsafat bersifat nisbi sebagai hasil be rpikir 

manusia untuk memenuhi keiingin tahuannya dalam 
mencari dan mengungkapkan kebenaran yang selalu 
mungkin dan dapat berubah dan berkembang. 

 



�Sumber kebenaran filsafat adalah hasil usaha  
manusia yg tidak sempurna, selalu mungkin dan 
dapat keliru / salah dalam berpikir mencari 
kebenaran karena manusia tdk dapat lepas dari 
sifat khilaf dan alpa. 

 
�Kebenaran filsafat bersifat apriori yg diterima 

kebenarannya melalui proses berpikir(rasional) 
yg bersifat fundamental/mendasar dan menda- 
lam tanpa perlu dibuktikan secara empiris 

 
�Suatu kebenaran filsafat mungkin diterima oleh 

sekelompok manusia, tetapi ditolak kelompok 
manusia lain yang berbeda akal sehat (common  
sense) masing -masing.    



 
�Filsafat diterima kebenarannya d engan akal se 

hat (common sense), tanpa perlu dibuktikan se 
cara empiris. Filsafat yg diterima kebenaran  nya 
oleh akal sehat (common sense) sekelom  pok 
besar manusia disebut aliran filsafat, mes kipun 
tidak diterima kebenarannya oleh kelom pok 
yang  lain.  
 

�Dengan kata lain kebenaran  suatu aliran  filsafat 
yang  diterima oleh sekelompok manusia, tidak 
diterima kebenarannya oleh manusia dari aliran  
filsafat  yang lain karena berbeda akal sehat 
(common  sense) masing -masing.  



KEBENARAN ILMU  

����Kebenaran ilmu adalah hasil usaha manusia ber-
pikir dan menyelidiki tentang pengetahuan dan ke 
ilmuan menghasilkan kebenaran nisbi, yg selalu 
dapat berubah dan berkembang  

�Ilmu berawal dari dorongan ingin tahu manusia yg 
sangat besar untuk tahu sesuatu yg menghasil- 
kan  “pengetahuan (knowladge)”yakni segala se- 
suatu yg diketahui manusia demi kesadaran manu 
siawinya. Manusia memiliki pengetahuan demi 
ingin tahunya yg tak terbatas, pengetahuan diteri- 
ma manusia dengan atau tanpa menguji kebenar- 
annya. 

�Pengetahuan diterima dan dimiliki manusia sepan 
jang dapat memuaskan dorongan ingin tahunya   
 



� Pengetahuan bersifat umum (diketahui oleh pd umum - 
nya manusia) tetap dan pasti dalam kesehariannya, s e- 
perti tahu bahwa api panas, air laut asin, ibu wani ta, a- 
yah lelaki, malam gelap, matahari di siang hari dll . 

 
� Pengetahuan yang bersifat tertentu atau mengenai se - 

suatu yg khusus dan telah teruji kebenarannya secar a 
rasional atau empiris disebut Ilmu (science) merupa kan  
generalisasi (berlaku universal) tidak dalam keseha rian 
dan diketahui secara terbatas tdk oleh semua manusi a. 
Misalnya mengenai sebab air mendidih 100 derajat, y g 
tdk diketahui semua orang. 
 

� Ilmu (science) adalah tahu yang benar tentang sesua tu 
di dalam kesadaran sebagai obyektivitas  yakni tahu  ke 
adaan yang benar tentang sesuatu sesuai keadaan yg 
sebenarnya dari obyeknya, yg berarti ilmu bersifat ob- 
yektif   



� Ilmu adalah kebenaran obyektif atau tahu secara tep at 
“apa sebabnya sesuatu demikian atau mengapa sesuatu 
demikian atau tahu sebab-sebab sesuatu demikian” dla m 
kesadaran manusia. Misalnya tahu perbedaan mengapa 
atau apa sebabnya suatu pelanggaran hukum dikategor i- 
kan sebagai pelanggaran pidana atau perdata, atau t ahu 
secara benar perbedaan kecerdasan intlektual dgn ke cer 
dasan emosional,antara Administrasi Publik dan Admi  
nistrasi Privat dll. Dengan kata lain Ilmu tidak di ketahui 
oleh pada umumnya manusia 

  
� Ilmu sebagai kebenaran universal berlaku untuk sesu atu 

sebagai keseluruhan dan pd setiap unsur atau jenis di da 
lam keseluruhan obyeknya, tanpa terikat waktu dan t em 
pat. Ilmu diperoleh manusia melalui : 

    a. pengalaman (empiri) dalam kehidupan manusia,  terma 
        suk penelitian. 
    b. proses berpikir analitis dan/atau sintetss t erhadap ge 
        jala-gejala sosial dan gejala-gejala alam. 
 



 

 

 

TIGA KEBENARAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA  
 KEBENARAN 

AGAMA 
 

@Kebenaran aga- 
    ma bersifat mut  
    lak/absolut tdk  
    pernah berubah 
    sepanjang masa 
 
@Kebenaran aga- 
    ma tidak terikat 
    waktu dan tem - 
    pat 
 
@Kebenaran aga 
    ma benar di dlm  
    dirinya sendiri 
 

KEBENARAN 
FILSAFAT 

@ Kebenaran filsa- 
     fat bersifat nisbi 
     terus menerus  
     dpt berubah dan 
     berkembang se 
     suai  common 
     sense di zaman 
     nya 
@ Kebenaran filsa- 
    fat dibatasi waktu 
    dan tempat 
 
@ Kebenaran Filsa- 
    fat benar di dlam  
    kesadaran dan  
    pemikiran  

KEBENARAN  
ILMU 

@Kebenaran ilmu ber- 
    sifat nisbi dan seba 
    gai hipotesis ilmiah 
    selalu dpat diragu- 
    kan dan dpt diuji u- 
    lang kebenarannya. 
 
@Kebenaran ilmu di  
    batasi waktu dan 
    tempat 
 
@ Kebenaran Ilmu  
    benar di dlm pem - 
    buktian secara fak 
    tual/em pirik atau  
    rasional . 



 
 
@ Kebenaran a- 
    gama bersum  
    ber dari pemi- 
    lik kebenaran 
    yang sempur- 
    na (Tuhan 
    YME) bukan 
    hasil usaha 
    manusia. 
 
@ Kebenaran a- 
    gama diterima 
    berdasarkan 
    ke percayaan 
    atau keyakin 
    an  

 

@Kebenaran filsa- 
   fat  bersumber  
   dari usaha manu 
   sia melalui ke- 
   mampuan berpi- 
   kir secara men- 
   cara mendalam/ 
   fundamental 
 
 
@Kebenaran filsa 
   fat diterima ke 
   benaranya ber- 
   dasarkan akal   
   sehat (common 
   sense)manusia  
   

@ Kebenaran ilmu     
bersumber dari ke-        
mampuan menyeli 
diki dan menghasil 
kan ilmu sebagai  
hipotesis ilmiah 
selalu dapat diragu 
kan dan dapat diuji 
ulang kebenaran- 
nya. 

 
@Kebenaran ilmu 
di terima kebenar 
annya berdasarkan 
uji empirik atau 
secara uji rasional 
 



                         

  

 

 

 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani :    PHILOSO- PHIA  atau 
PHILOSOPHOS berupa dua kata  FILO atau PHILIEN atau 
PHILOS dan SOPHIA atau SHOPOS. 

 

** Philo atau philien berati “cinta” dlm arti luas adalah “ yg 

    diingini dan karena ingin maka berusaha utk mencapai  

    yang diinginkan itu”  

 

**Shofia atau shopos berarti “kebijaksanaan atau pegetahu 

    an atau hikmah ” yg bermakna ” pandai atau tahu secara  

    mendalam, fundamental dan bersifat hakiki.” 

 

**Filsafat yang berarti “cinta pada kebijaksanaan” adalah 

   “ingin tahu secara mendalam dan mendasar atau secara 

    fundamental mengenai hakikat kebenaran sesuatu.  

    Filsafat adalah ingin tahu yg benar. 
 



 

@ Filsafat yang berarti “cinta pada kebijak- 
sanaan” adalah “ingin tahu secara men- 
dalam dan mendasar atau secara funda- 
mental mengenai hakikat kebenaran se 
suatu. Filsafat adalah ingin tahu yg 
benar. 
 

@Filsafat berarti juga mater scientiarum yg  arti 
nya induk dari segala ilmu pengetahuan. 

 
@Kata filsafat dlm bahasa Indonesia memiliki pa 

danan dgn kata falsafah (Arab), philosophie 
(Prancis, Belanda dan Jerman), serta philoso - 
phy (Inggris). 
 



 
@Dengan demikian filsafat berarti juga mencin - 

tai hal-hal yg bersifat bijaksana ( menjadi kata 
sifat ) dan kebijakan ( kata benda ) sebagai induk 
dari segala ilmu pengetahuan  

 
@Berpikir Filsafat dilakukan manusia di dalam 

dan dengan kesadarannya yang tidak pernah  
berhenti berpikir untuk mencari hakikat kebe 
naran tentang obyek yang dipikirkannya. Obyek 
itu termasuk dirinya sendiri sebagai ma nusia, 
yg disebut filsafat manusia (anthropolo  gi 
filsafat)       
 



    
@@@@Berpikir Filsafat sebagai kegiatan mental Berpikir Filsafat sebagai kegiatan mental Berpikir Filsafat sebagai kegiatan mental Berpikir Filsafat sebagai kegiatan mental 

merupakan proses yang menghasimerupakan proses yang menghasimerupakan proses yang menghasimerupakan proses yang menghasillllkan kan kan kan ke ke ke ke 
benaran berupa benaran berupa benaran berupa benaran berupa kesadaran mengenai kesadaran mengenai kesadaran mengenai kesadaran mengenai 
adanya aku  yadanya aku  yadanya aku  yadanya aku  yanananang dg dg dg daaaallllaaaam merespon lingm merespon lingm merespon lingm merespon ling    

kungan dan dunia sekitar menghasilkan kekungan dan dunia sekitar menghasilkan kekungan dan dunia sekitar menghasilkan kekungan dan dunia sekitar menghasilkan ke    
sadaran mengenai adanya sesuatu ysadaran mengenai adanya sesuatu ysadaran mengenai adanya sesuatu ysadaran mengenai adanya sesuatu yanananang g g g 
bukan aku, manusia dan bukan  manusiabukan aku, manusia dan bukan  manusiabukan aku, manusia dan bukan  manusiabukan aku, manusia dan bukan  manusia,,,,     
sebagai kebenaran pula,sebagai kebenaran pula,sebagai kebenaran pula,sebagai kebenaran pula,        
 



�Kebenaran filsafat bukan kebenaran sek 
toral, faktual dan bukan pula kebenaran 
empiris. Kebenaran filsafat  benar demi 
pikiran sehat (common sense), bukan ke 
benaran ilmu yang benar karena bukti 
dan bukan pula kebenaran agama yang 
benar karena keyakinan/keimanan. 

   Ilmu dan agama dapat menjadi obyek ber 
pikir filsafat, yang berarti juga dalam wi- 
layah filsafat terdapat wilayah Filsafat 
Ilmu dan wilayah Filsafat Agama   

 



 
@Dengan demikian filsafat merupakan ilmu 

yang mempelajari dengan sungguh -sung - 
guh hakekat kebenaran segala sesuatu. 
Dengan bantuan filsafat, manusia berusa 
ha menangkap makna, hakekat, hikmah dr 
setiap pemikran, realitas dan kejadian. 
 

@Filsafat mengantarkan manusia untuk le 
bih jernih, mendasar dan bijaksana dalam 
berfikir, bersikap, berkata, berbuat dan 
mengambil kesimpulan  
 



 
�Filsafat dalam kesemestaannya mencari 

hakikat kebenaran segala sesuatu yg dpt 
dipikirkan sebagai obyek berpikir, terma  
suk agama dan ilmu/pengetahuan  

 
�Filsafat agama adalah hasil berpikir manu  

sia biasa tentang ajaran agama secara  
mendalam dan mendasar bukan agama, 
yang menghasilkan berbagai aliran seperti 
telah dikatakan terdahulu disebut tarikat/ 
tasawuf atau teologi.  



@Dengan demikian filsafat adalah berpikir sadar 
dalam mempelajari secara sungguh -sungguh 
hakekat kebenaran segala sesuatu. Dengan ban  
tuan filsafat, manusia berusaha menangkap 
makna, hakekat, hikmah dari setiap pemikran, 
realitas dan kejadian. 
 

@Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jer 
nih, mendasar dan bijaksana dalam berfikir, ber 
sikap, berkata, berbuat dan mengambil kesim - 
pulan sebagai kebenaran . 

 
@Filsafat membantu manusia untuk memenuhi 

dan memuaskan dorongan ingin tahunya yang 
sangar besar.  
 
 



PEMBIDANGAN  FILSAFAT 
� Sulit untuk menemukan cara pembidangan filsafat yan g sama, mes 

kipun usianya setua usia manusia di muka bumi ini. Untuk pemban 
ding berikut diketengahkan salah satu pembidangan f ilsafat yang 

     yang sekaligus menunjukkan bahwa obyek Fisafat  termasuk segala 
seuatu atau kesemestaan.   sbb : 

 
                        ONTOLOGI / METHAFISIKA (ADA  UMUM SEBAGAI YANG ADA ) 
 
                        THEODESIA/FILSAFAT AGAMA (A DA MUTLAK) 
 
 
FILSAFAT       KOSMOLOGI/FILSAFAT ALAM (ALIRAN FISA FAT)   
 
                                                    * ANTHROPOLOGI FILSAFAT. 
                                                    * ESHETIKA/FILSAFAT SENI 
                         FILSAFAT           * ETHIK A/FILSAFAT TINGKAH LAKU 
                         MANUSIA           * LOGIKA  (MAYOR/MINOR) 
                                                     * EPISTIMOLOGI (FILSAFAT ILMU) 
                                                     * FILSAFAT MENURUT OBYEKNYA 
                                                        (FLSF. HUKUM, PENDIDIKAN,POLITIK  
                                                        FILS. EKONOMI DLL.)              



�Methafisika (metha = sesudah atau di atas alam fisi k) 
yang berarti berpikir mengenai sesuatu yang ADA 
diluar atau mengatasi alam fisik yang dapat dialami  
manusia dalam kehidupan. Methafisika sebagai ca- 
bang filsafat memikirkan sedalam -dalamnya menge- 
nai segala sesuatu yang melampaui empiri (penga- 
laman) nyata atau tidak tersentuh pancaindera 

�Filsafat Agama (theodesia/tasawuf) adalah berpikir se 
dalam -dalamnya mengenai Adanya Tuhan sebagai 
ADA MUTLAK dengan segala ajarannya sebagai kebe 
naran mutlak. Berpikir mengenai semua yang membe 
narkan ADANYA dan kemutlakan dalam kehendak 
NYA,kemutlakan perintah dan larangan dalam AJAR 
ANNYA serta kemaha kuasaanNYA terhadap manusia 
dan alam semesta yang diciptakanNYA. 



#  Filsafat Alam (Kosmologi) adalah berpikir secara  menda 
sar mengenai hakikat alam yg tidak mutlak, pernah t dak  
ada menjadi ada dan dapat kembali menjadi tidak ada . 
Berpikir tentang hakikat ada sesuatu di alam yang d icip 
takan oleh Maha Pencipta, yang tertib mengikuti atu ran 
sejak diciptakan 

#  Filsafat Manusia yakni berpikir untuk menemukan haki 
kat terdalam mengenai adanya manusia yg menjadi  ba  
gian dari alam tetapi berbeda dari adanya alam.  Se dang 
Filsafat Manusia (Amthropologi  Filsafat) dalam kek hu 
susnya adalah memikirkan tentang adanya manusia dlm  
kemanusiaannya yakni yang dgn fisik dan psikisnya  
hidup, berpikir, berkehendak dan berinteraksi.Manus ia 
yang berbudaya, memahami hak dan kewajibannya, dan 
memahami keberadaannya, dari mana datangnya dan 
kemana akan pergi.  



a. Filsafat Manusia (anthropologi filsafat) dalam ar ti khu 
sus adalah berpikir fundamental mengenai manusia 
bukan sebagai benda alam yg mencakup hakikat fisik 
dan psikisnya dalam kehidupan sosial budaya, hak 
dan kewajiban serta tanggung jawabnya, untuk apa 
keberadaannya dan kemana manusia akan pergi, kare 
na semula tidak ada, menjadi ada dan akan kembali t i 
dak ada 
 

b.    Ethika atau Filsafat Tingkah Laku adalah berp ikir  fun 
damental mengenai aturan dan tata tertib berperilak u 
demi kemanusiaan, yang menyentuh berpikir radikal 
mengenai norma-norma / nilai-nilai baik dan buruk 
dalam kebersamaan di masyarakatnya.      



 

# Berpikir merupakan satu-satunya kegiatan ma  

   nusia yg memiliki kebebasan sejati, karena 

   tdk dpt dibatasi oleh siapapun dan kekuasaan 

   apa pun juga, namun dapat berkembang atau 

   terjeru mus menjadi khayal. 

# Manusia berfilsafat krn memiliki kemampuan 

   kognitif (mental) atau kecerdasan intelektual  

   dan emosional yg dimanifestasikannya dalam 

   berpikir yang bebas sebebas-bebasnya.  

   Pertanyaannya :  

   “ Bagaimana berpikir yang disebut filsafat ?” 

“Mengapa manusia berfilsafat ?” 

 
 



@ Kesadaran yang diperoleh dari aktivitas mental 

   yang disebut berpikir sangat dominan peranan- 

   nya dalam kehidupan manusia. Manusia berpikir  

   selama berada dalam  keadaan sadar yng sangat 

   besar pengaruhnya dalam bersikap dan berperi- 

   laku 

  ���� RENE DESCARTES : “Cogito  Ergo Sum = Aku  

      ada karena aku berpikir” 

  ���� AUGUSTE  RODIN : “Manusia adalah Homo 

      Sapiens atau Makhluk yang berpikir”    

@ Berpikir adalah kegiatan mental yang prosesnya 

bersifat abstrak dan dilakukan dgn lambang-lam 

bang abstraksi mengenai suatu obyek. Lambang 

utama adalah bahasa yang tidak dibunyikan (ti 

dak disuarakan).  



   Proses berpikir berlangsung di otak di dalam dan 
sebagai kesadaran manusia, yang disebut berfil 
safat. 

 
� Berpikir filsafat berarti ingin tahu secara mendala m dan 

mendasar mengenai kebenaran sesuatu yg “ada” (se- 
suatu yg sekarang benar-benar ada) dan “mungkin ada” 
(yang sekarang belum ada, tetapi tidak mustahil men ja- 
di ada yakni menjadi diketahui / disadari adanya se telah  
dipikirkan). 

 
���� Filsafat adalah berpikir tentang kesemestaan secar a in- 

saf dan sadar utk mengetahui kebenaran segala sesua - 
tu yang ada di jagat raya atau segala sesuatu yg da pat 
dipikirkan. Dengan kata lain kesemestaan sebagai ob - 
yek filsafat adalah segala sesuatu di dlm kesadaran  ma- 
nusia, baik di dalam maupun di luar lingkup pengala m- 
an manusia 



 
@ PROSES BERFIKIR FILSAFAT MENGENAI ADA  

ADA  

TAHU 
MENGE 

NAI ADANYA  
SESUATU 
SBG KE- 

BENARAN 

TAHU  
MENGAPA  

ADANYA SE- 
 SUATU ITU  
DEMIKIAN  

TAHU BAGAI 
MANA ADA 

NYA 
SESUATU  

ITU 

TAHU BAH 
WA SESUATU  

ITU 
MUNGKIN  

ADA 



@Tujuan berpikir Filsafat adalah untuk menemukan hak i-  
kat kebenaran sesuatu atau hakiki kebenaran obyek y g  
dipikiran di dalam dan di luar diri manusia. 

             
            

1. Filsafat adalah berpikir sadar, menyeluruh, mend alam 
dan mendasar tentang kesemestaan yakni 

    @ tentang yang ada dan mungkin ada 

    @ tentang yang dapat dan tidak dapat dilihat. 

    @ tentang yang dapat dan tidak dapat diraba. 

    @ tentang yang dialami dan tidak dialami 

    @ tentang yang dapat didengar dan tdk dapat dide ngar 

 



�Karakteristik ini dinyatakan oleh Aristoteles dalam  meto- 
de “sangsi (ragu-ragu)” dgn meragukan/menyangsikan  
segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya sebagai  
awal dari filsafat ilmu/pengetahuan, Aristoteles me ng- 
awalinya dgn menyatakan : 

    * Saya tidak mengetahui apa-apa. 
    * Semakin banyak yang saya ketahui, semakin say a tahu 
       bahwa sangat sedikit yang saya ketahui. 
    * Banyak yang saya ketahui, tetapi masih lebih banyak 
       lagi yang tidak saya ketahui. 
 
Ungkapan Aristoteles menunjukkan “pengetahuan manu- 
sia bersifat terbatas” dan manusia selalu berpeluang  untuk 
mengetahui sesuatu sebagai kebenaran dengan berpiki r  
atau berfilsafat. 
Selanjutnya dalam hubungannya dengan tahu manusia,  
Aristoteles menyatakan ada 4 tipe manusia sbb :  



 
  a. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu ses uatu 
  b. Orang tidak tahu bahwa dia tahu sesuatu. 
  c. Orang yang tahu bahwa dia tidak tahu sesuatu. 
  d . Orang yang tahu bahwa dia tahu sesuatu. 
 
@ Pernyataan Aristoteles  kurang lebih  600 – 700 ta hun 

sebelum masehi itu telah meletakan dasar Filsafat I lmu, 
yang hakikatnya adalah mempersoalkan tentang “tahu 
dan pengetahuan” dan hubungann serta perbedaannya 
dengan “ilmu (science) atau tahu yang mendalam 
sebagai hasil berpikir (rasional) atau yang bersifa t 
empiris .   



2. Filsafat adalah berpikir fundamental (mendasar d an 
mendalam ) yakni berpikir yang dilakukan untuk meng- 
gali inti atau hakikat sesuatu yang terdalam sebaga i ke 
adaan yang sebenarnya mengenai obyek yg dipikirkan.  

    Misalanya mencari inti/hakikat “keadilan, kejuju ran dll” 
    @ Filsafat ibarat akar tujang sebatang pohon yg terus 
        menggali sedalam -dalamnya, tdk berhenti dan tidak  
        berambisi untuk tampil sebagai fakta yang d angkal  
        dan tidak mendasar, yang dicari adalah haki ki kebe- 
        naran sesuatu sebagai hasil berpikir. 
    @ Setiap hasil berpikir yang faktual dikeluarkan  dan 
        diserahkan pada ilmu (science) sebagai caba ng filsa  
        fat untuk dikembangkan secara sektoral deng an buk 
        ti-bukti empiris (faktual) dgn mengikuti at uran-aturan 
        yg ketat sehingga disebut sebagai disiplin ilmu. 



@ Filsafat adalah INDUK ILMU dengan kepionirannya 
menggali dan menjelajahi kesemestaan yang tidak ada  
batasnya dgn berpikir mengenai segala sesuatu secar a 
tidak terkotak-kotak seperti pengkotakan ilmu 
(science). Filsafat terus mencari hakikat segala se sua 
tu dalam keseluruhan kehidupan“yang ada dan mung 
kin ada” 

@ Filsafat adalah akal sehat (common sense) yg demi 
pikiran tidak berhenti bertanya untuk mencari jawab an   
tentang sesuatu sebagai kebenaran 

 
3. Filsafat mencari kebenaran hakiki 

Manusia dengan dorongan ingin tahu terus bertanya u n- 
tuk mengetahui sesuatu yang benar atau kebenaran me - 
ngenai segala sesuatu yang dapat dipikirkan   



# Filsafat adalah berpikir secara metodis, sistemat is, dan 
koheren tentang seluruh kenyataan. Filsafat merupak an 
refleksi rasional (berpikir) atas seluruh realitas untuk 
mencapai hakikat (kebenaran terdalam) dan mempero- 
leh hikmat (kebijaksanaan). 

 
#  Unsur rasional dalam filsafat merupakan syarat m utlak 

dalam usaha mengungkapkan secara mendasar kebe- 
naran dr obyek yg dipikirkan utk menghasilkan penge ta 
huan berdasarkan sebab musabab yang paling dalam. 

 
#  Proses mencari tahu dengan menggunakan akal budi  

mengenai apa sebenarnya yang ada dibalik kenyataan 
menghasilkan kesadaran mengenai adanya sesuatu yg 
disebut pengetahuan 

 



4. Karakteristik keempat adalah : 
    Filsafat adalah berpikir spekulatif yg tidak sp ekulatif. 

Filsafat bersifat spekulatif merupakan pendapat ilm u em-  
piris. Pendapat itu ditolak oleh para filsuf yg men gatakan  
filsafat adalah berpikir fundamental yg memiliki la ndas- 
an / dasar,sebagai proses perenungan yang sistemati s 
(terarah) dan mendalam untuk menemukan hakikat kebe  
naran obyek yang dipikirkan. Proses itu tidak speku latif 
dan tidak dpt dilakukan oleh ilmu empiris karena me nge 
kang dirinya dgn berbagai aturan yg ketat dan dangk al. 

    Di samping itu fakta menunjukkan pula bahwa sem ua ha 
sil berpikir manusia, melalui atau tanpa melalui bu kti em 
piris adalah kebenaran nisbi yang di dalamnya terda pat 
unsur spekulatif karena sifatnya yg selalu dpt berk em 
bang atau berubah dari waktu ke waktu. Kebenaran it u di 
sebut “hipotesis ilmiah” karena selalu dapat dipikirk an 
atau diuji ulang. 



 
  

 
• Ilmu  berasal dari bahasa Arab: ‘alima , ya’lamu , 

‘ilman yang berarti mengetahui, memahami dan 
mengerti benar mengenai sesuatu. Dalam baha 
sa Inggris disebut Science , dalam bahasa Latin  
berasal dari kata Scientia (pengetahuan) atau 
Scire (mengetahui). Sedangkan dalam bahasa 
Yunani adalah Episteme (pengetahuan). 
 

• Dalam kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah 
pengetahuan tentang suatu bidang yang tersu - 
sun secara bersistem menurut metode-metode 
tertentu yang dapat digunakan untuk menerang 
kan gejala-gejala tertentu dibidang itu ( Kamus 
Bahasa Indonesia, 1998) 
 



@ Berbagai Pengertian Ilmu lainnya: 
 
#  Dalam Encyclopedia Americana, ilmu adalah penget ahu 

an yang bersifat positif dan sistematis. 
#  Paul Freedman dalamThe Principles of Scientific 

Research mendefinisikan llmu sebagai bentuk aktifit as 
manusia yg dgn melakukannya umat manusia mempe- 
roleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengka p 
dan cermat tentang alam dimasa lam papau, sekarang 
dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang me- 
ningkat untuk menyesuaikan  dirinya dan mengubah 
lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya  sendir i. 

# S. Hornby mengartikan ilmu sebagai susunan atau k um 
pulan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian  
dan percobaan dari fakta-fakta. 

# Poincare, menyebutkan bahwa ilmu berisi kaidah-ka i 
dah dalam arti definisi yang tersembunyi 

 



@ Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistema 
sikan dan diorganisasikan. Ilmu (science) memper 
syaratkan pada dirinya sendiri, bahwa Ilmu harus 
memiliki : 

    1. Obyek Material dan Obyek Formal, oleh karena  itu 
        ilmu selalu mengenai yang tertentu dan terb atas. 
    2. Metode Ilmiah untuk menjamin obyektivitas ha sil 
        nya,sebagai syarat yg ketat utk menjamin va liditas 
        dan reliabelitas dlm caranya mencapai keben aran. 
    3. Sistematika yang menggambarkan ketertiban da n 
        keteraturannya sebagai disiplin berpikir, s ehingga 
        disebut “disiplin ilmu.”   
    4. Berlaku umum atau bersifat universal dalam a rti ke  
        benarannya tidak terikat waktu dan tempat s erta be 
        bas atau tidak memihak pada golongan/aliran  di  
        masyarakat.  
Filsafat Ilmu tidak memerlukan persyatan tersebut k are  
na sebagai filsafat obyeknya adalah kesemestaan    



� Kebenaran ilmu bersifat apostriori karena harus ter  
uji atau dapat dibuktikan kebenarannya sebagai beri  
kut : 

    1. Ilmu Eksakta didasari oleh Filsafat Empirism e dan 
        Filsafat Positivismme menuntut kebenaran il mu 
        diuji secara faktual/empris atau yang diman ifulasi 
        menjadi bersifat faktual melalui data yg di kuantita 
        tipkan dan danalisis melalu statistik dlm m enarik 
        kesimpulan 
    2. Ilmu Sosial Budaya yang didasari Filsafat Ra siona  
        lisme, Filsafat Pragmatisme  dan Filsafat H umanis- 
        me menguji kebenaran ilmu berdasarkan cara ana- 
        lisis rasional dan mengacu pada kemanfaatan nya  
        dalam  kehidupan manusia pada masa sekarang   
        dan selama berjalannya waktu.      
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Filsafat Ilmu  adalah pekerjaan berpikir, yg dilaku kan untuk  
menggali kebenaran ilmu demi ilmu itu sendiri dan k emanu  
siaan. 
 
@Berpikir adalah proses mental di dlm diri manusia y g mem 

buahkan pengetahuan/ilmu dan pandangan filsafat yan g di 
nyatakan dalam bahasa. 

 
●Bahasa merupakan satu-satunya lambang yang digunaka n 

dlm proses berpikir dan menyatakan hasilnya berupa ilmu. 
Dalam berpikir dengan lambang bahasa terdapat kebeb as 
an sejati yg sangat penting dalam filsafat ilmu. Na mun ma 
nusia mengalami keterbatasan dan karenanya kerap ka li 
kehilangan kebebasannya dlm menyatakan ilmu sebagai  
hasil berpikirnya dgn menggunakan bahasa 



 
@ Filsafat Ilmu adalah berpikir radikal dan menyelur uh dlm 

arti berpikir untuk membahas sesuatu secara tuntas sam 
pai pada hakikat kebenaran sesuatu itu. 

 
@ Hasil berpikir filsafat ilmu merupakan jawaban ten tang 

adanya sesuatu dan bagaimana adanya sesuatu itu, ba h 
kan menjawab mengapa adanya sesuatu demikian atau 
apa sebab adanya sesuatu itu demikian. Hasil berpik ir ter 
sebut banyak di antaranya yang berakhir sebatas pen ge 
tahuan tentang sesuatu yang dangkal dan terbatas 

 
@ Filsafat Ilmu / pengetahuan pada dasarnya sama den gan 

filsafat merupakan kebenaran yg berlaku umum yg men  
jelaskan ihwalnya sesuatu demikian atau mengapa dem i 
kian. Filsafat ilmu bukan ilmu yg berisi  sesuatu y ang 
tertentu sebagi kebenaran yang berkotak-kotak melal ui  
proses uji secara rasional.  



���� Berpikir di dalam Filsafat Ilmu adalah berpikir dg n meng 
gunakan bahasa secara insaf dan sadar, karena setia p 
kata dan kalimat  membawa makna yg harus digunakan 
secara tepat, benar, teliti dan teratur menurut atu ran 
atau hukum tertentu. Hukum tersebut adalah : 

    1. Hukum Berpikir. 
    2. Hukum Realitas. 
 
� Hukum Berpikir dalam Filsafat, Fisafat Ilmu dan Ilm u. 
    a. Hukum Pertentangan (Contradictionis) 
        Kebenaran sebagai hasil berpikir jika diing kari, maka 
        salah satu di antaranya pasti salah, krn yg  satu ber- 
        tentangan dgn yg lain. Dgn kata lain dua ha sil berpikir 
        yg bertentangan tidak mungkin sama-sama ben ar, me 
        lainkan yg satu harus benar dan yg lain pas ti salah.  
        Mis : Perkosaan terhadap anak wanita adalah  perkara 
        pidana bukan  perkara perdata, sehingga yg satu pas 
        ti salah dan yg lain pasti benar    



  
b. Pengakuan dan pengingkaran tentang suatu 

hasil berpikir sebagai kebenaran , salah satu 
pasti benar dan tidak ada kemungkinan ketiga 
yang juga benar. Hukum ini dominan dalam 
ilmu alam atau ilmu eksakta lainnya, berupa 
penerimaan kebenaran yg ini atau itu, kebenar 
an yang ketiga ti dak ada, namun berlaku juga 
pada ilmu sosial dan ilmu humaniora.      
Misalnya : Indonesia adalah negara demokrasi 
jika diingkari Indonesia adalah negara totaliter, 
salah satu pasti salah dan yang lainnya benar, 
kemungkinan ketiga tidak ada misalnya Indone 
sia adalah negara kerajaan. 

 



@ Hukum realitas dalam Filsafat Ilmu. 
    a. Tiap kebenaran hanya sama (identik) dgn diri nya sen 
         diri. Tdk ada dua kebenaran yang sama, ata u identik  
         (sama), jik sama berarti bukan dua kebenar an, tetapi 
         satu bukan dua atau lebih kebenaran. Sebal iknya ji- 
         ka ada dua kebenaran pasti ada ciri-ciri y g membeda 
         kannya. Misalnya : Pencurian dua mobil jen is yg sa- 
         ma dan sangat mirip, utk membedakan sebaga i kebe 
         naran dlm membuktikan pemiliknya dapat dil ihat da  
         ri nomor rangka dan nomor mesinnya. Demiki an ju- 
         ga tidak ada dua kejahatan yang sama, jika  sama ha- 
         nya ada satu kejahatan. Antara dua kejahat an yang  
         sejenis pasti ada ciri-cirinya yang berbed a.  
 



b.Tiap-tiap kebenaran merupakan individu / tunggal.  Kebe 
naran sebagai individu bukan kebenaran yang lain se ba 
gai individu pula, karena masing-masing mempunyai 
karakteristik khusus yang membedakannya. Jika karak - 
teristiknya tidak dpt dibedakan berarti bukan dua a tau 
lebih kebenaran, melainkan hanya ada satu kebenaran . 
Mis: Hukum Pidana bukan Hukum Perdata,masing-ma- 
sing merupakan kebenaran yang karakteristik berbeda . . 

 
c. Hukum Cukup Alasan (Rationalis Suffecientis) 
    Suatu kebenaran dalam perubahan harus jelas seb ab-

sebab atau alasannya, dalam arti cukup alasan utk m e 
nerangkan apa sebabnya kebenaran itu demikian atau 
harus demikian. Dengan kata lain adanya suatu keben ar 
an bukan adanya sendiri dan perubahan suatu kebenar  
an bukan perbahan sendiri tanpa sebab-sebab atau  
alasan yg cukup. Misalnya Kinerja yang rendah di li ng 
kungan pegawai negeri bukan  disebabkan oleh diriny a 
sendiri, tetapi karena sebab-sebabnyaseperti kepemi m 
pinan yang buruk upah/gaji yang rendah dll  



@ Berdasarkan hukum berpikir dan hukum realitas itu ber 
arti juga ilmu dari sudut filsafat Ilmu adalah peng etahuan 
metodis, sistematis dan koheren (bertalian) tentang  selu 
ruh kenyataan (realitas). Dengan kata lain filsafat  ilmu me 
rupakan refleksi rasional atas keseluruhan realitas  untuk 
mencapai hakikat sebagai kebenaran dan memberikan 
manfaat  bagi kehidupan. 

 
@ Sehubungan dengan hukum berpikir dan hukum realita s 

tsb dikenal tiga cabang filsafat ilmu sebagai berik ut : 
    1. Filsafat Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. 
    2. Filsafat Ilmu Eksakta dan Teknologi sebagai pengem - 
        bangan pemikiran manusia  untuk mewujudkan  kemu- 
        dahan dan kesenangan hidup. 
    3. Filsafat seni/estetika yang menyangkut kebud ayaan 
        manusia. 



Berpikir Filsafat dan Filsafat Ilmu terikat pada as umsi sbb 
1. Asumsi bahwa berpikir yang diarahkan pada bebera pa 
    obyek empiris yg serupa harus dimasukkan ke dal am  
    satu golongan/klasifikasi. Pengelompokan didasa ri ke- 
    serupaan antar obyek yang dipikirkan, seperti k eseru- 
    paan bentuk, struktur, sifat, karakteristik dll  Misalnya  
    kesamaan karakteristik kegiatan ekonomi yg dikl asifi-  
    kasikan menjadi ekonomi makro, ekonomi mikro, m ana 
    jemen, akuntansi, produksi,  pemasaran dll  
    @ Berdasarkan klasifikasi tersebut dikembangkan kon 
        sep perbandingan (komparasi) antar klasifik asi kecil  
        yang dihimpun menjadi klasifikasi besar seh ingga  
        diperoleh klasifikasi/kategori ilmu ekonomi  yang bu 
        kan  ilmu hukum bukan pula ilmu pemerintaha n atau  
        bukan sosiologi, dan bukan pula ilmu politi k dll          



#  Dalam kerelatifan kebenaran ilmu  selalu mungkin  ter 
jadi perubahan dan perkembangan, sehingga berpikir 
filsafat ilmu selalu bersifat dinamis dlm menyempur na 
kan atau menghasilkan generalisasi keilmuan sebagai  
kebenaran yang baru. 

3. Asumsi bahwa berpikir tentang adanya sesuatu ata u 
suatu kejadian bukan suatu kebetulan, tetapi sudah di 
tentukan sebagaimana adanya (diterminansi). Sesua- 
tu atau kejadiaan itu dan urutannya bersifat tetap dgn 
pola tertentu yang sama, tidak pernah berubah. Di d a 
lam adanya atau urutan kejadiannya terdapat hubung 
an yang bersifat tetap, antara lain berupa sebab ak i- 
bat. Misalnya terdapat hubungan yang relatif tetap an 
tara jenis pelanggaran dengan jenis hukuman, atau 
antar demonstrasi dengan ketidak puasan, atau anta  
ra cost produksi dengan harga jual atau antar kepe-  
mimpinan dengan kretivitas anggota organisasi dll .  



 
@ Filsafat Ilmu tidak menuntut hubungan  sebab akiba t se 

cara mutlak, karena diterminanisme dalam ilmu berko - 
notasi peluang (probabilitas) terjadinya kekeliruan  dlm 
menetapkan suatu kebenaran. Dalam Filsafat Ilmu Emp i 
ris ditetapkan ukuran ketidak mutlakan atau berapa be 
sar kemungkinan kebenaran sesuatu itu keluar dari d i 
terminisme suatu kebenaran  ilmu. Kondisi itu berar ti di 
dalam ilmu berlaku juga teori inditerminisme berupa  ke 
tidak pastian dari suatu kebenaran hasil berpikir f ilsafat  
ilmu.  Dalam Ilmu statistik disebut teori probablit as atau 
tingkat signifikansi yang diuji pada persentase 5% atau 
1% untuk menggenarisasikan kebenaran pada tingkat 
kepercayaan 95 % atau 99 %. Sedang dlm filsafat ilm u 
dikembalikan pada common sense sebagai kerelatifan 
kebenaran ilmu.    



 
2. Asumsi bahwa berpikir diarahkan untuk menemukan 
    sesuatu yang tidak berubah selama jangka waktu ter  
    tentu, untuk membuktikan adanya pola yg tetap d an 
    teratur mengenai kondisi sesuatu atau suatu kej adian 
    # Suatu kejadian cenderung berulang dengan pola  yg 

sama. Filsafat ilmu berusaha membuktikan bahwa 
dalam rangkaian kejadian itu selalu ada sesutu yang  
relatif tetap, yang digeneralisasikan sebagai sesua  tu 
kebenaran.Dengan kata lain filsafat ilmu mencari 
konsistensi dari suatu kejadian yang berproses me- 
ngenai sesuatu yang dipikirkan, meskipun merupa- 
kan kebenaran yang bersifat relatif yg selalu mung -
kin berubah. Misalnya kebenaran relatif mengenai pe  
ngertian demokrasi, manajemen, pendidikan, keadil 
an, kebebasan dll    



Berdasarkan uraian -uraian di atas dapat disimpul 
kan mengenai : 
 

 
     
 

 
1.Filsafat ilmu adalah manifestasi dari cinta pada 

kebenaran  dalam usaha menjawab keingin tahu  
an manusia mengenai sesuatu (ontologi) d gn  
menggunakan pemikiran yang tertib dan men 
dalam secara fundamental (epistimologi). Kebe 
naran dari obek ilmu  itu harus sesuai dengan 
nilai-nilai dan bermanfaat (axiologi) bagi kehi- 
dup an manusia . 

  



 
2.Filsafat ilmu dari sudut ilmu empiris 

disebut  berpikir spekulatif, sedang 
dari sudut filsafat ilmu tidak speku 
latif karena dilakukan secara  sadar, 
tertib, terarah, mendalam/mendasar 
(fundamental) tentang sesuatu (onto 
logi) untuk menemukan kebenaran 
mengenai obyek ilmu sesuai akal se 
hat (common sense) manusia.   



3.Filsafat Ilmu adalah berpikir menyeluruh secara 
radikal untuk mengungkapkan kebenaran yang 
hakiki semua obyek ilmu yang dapat dan tidak 
dapat dilihat, diraba, di dengar, yang dialami 
dan tidak dialami, baik yg ada di dalam maupun 
di luar diri manusia, sepanjang dapat dijangkau 
pikiran manusia. 

 
4.Filsafat Ilmu adalah berpikir mendalam untuk 

mengungkapkan kebenaran hakiki obyek ilmu, 
bukan ilmu sebagai kebenaran sektoral dan 
faktual yang kebenarannya  memerlukan bukti 
empiris. 

 



5. Filsafat Ilmu adalah proses berpikir mengenai 
kebenaran obyek yang ingin diketahui (ontologi 
ilmu) dgn menggunakan cara berpikir keilmuan 
(epistimologi) yang hasilnya dapat depetik man 
faatnya (aksiologi) bagi kehidupan manusia dan 
alam semesta.  

 
Kesimpulan : 
Filsafat Ilmu adalah telaah kefilsafatan yg ingin  
menjawab  pertanyaan mengenai hakikat keilmuan  
mengenai ontologi ilmu (obyek ilmu), berdasarkan  
epistimologi (metode keIlmuan) untuk menghasil- 
kan ilmu yg obyektif dan bermanfaat (aksiologi) 



 
    
   
 Filsafat dan Filsafat Ilmu memiliki fungsi sbb : 
   * Alat untuk menselusuri kebenaran hakiki segala  sesua 
     tu yang dapat diamati dan tidak dapat diamati sepan-  
     jang dapat diterangkan dan dinilai secara ilmi ah. 
   * Memberi pengertian mengenai pandangan  hidup, cara   
     hidup manusia dan pandangan dunia. 
   * Panduan tentang ajaran moral dan ethika dalam kehi- 
     dupan manusia 
   * Sumber ilham utk menjalani kehidupan 
   * Sarana untuk mempertahankan, mendukung, melawa n 
      dan tdk memihak terhadap pandangan filsafat l ainnya 
   * Mengembangkan ilmu untuk memperbaiki kualitas hi-  
     dup manusia, baik individual maupun sebagai ma khluk  
     sosial yang bermoral.    



 
 
Dari berbagai pengertian filsafat ilmu tsb dpt dide ntifikasi  
aspek-aspek utamanya sbb : 
 
����Berpikir dalam filsafat ilmu untuk menjawab pertany a 

an tentang “apa yang ingin diketahui ilmu” merupakan  
“Filsafat Ontologi” adalah bepikir utk mengungkapkan 
“ada” sesuatu secara benar atau kebenaran. 

 
�Berpikir dalam filsafat ilmu untuk menjawab pertany a 

an tentang “bagaimana cara seseorang memperoleh 
pengetahuan yang benar”, merupakan  “Filsafat Epis- 
timologi (teori pengetahuan)”. Filsafat ini berkenaa n 
dgn berpikir tentang cara mendapat pengetahuan dari  
obyek ilmu berupa sesuatu yang ada dan mungkin ada 
sepanjang dapat dipikirkan manusia. 



�Berpikir dalam filsafat ilmu  untuk menjawab pertan ya  
an tentang “nilai-nilai (manfaat) sesuatu yang diket a- 
hui manusia” merupakan Filsafat Axiologi (teori nila i) 
yakni berpikir fundamental mengenai nilai-nilai dan  
kegunaan dari ada atau mungkin adanya sesuatu  seba  
gai kebenaran bagi kehidupan manusia. 

 
�Proses berpikir dalam filsafat ilmu untuk menjawab ke 

tiga pertanyaan di atas disebut juga “perenungan ata u 
penalaran yakni proses berpikir secara analisis dan  sin 
tesis  untuk menarik kesimpulan yang menghasilkan 
pengetahuan / ilmu yang benar atau kebenaran. 
 

�Penalaran sebagai berpikir reflektif memiliki beber apa 
ciri sebagai berikut : 

 



a.Penalaran adalah cara berpikir mengikuti logika t ertentu 
   yg disebut berpikir logis yakni cara berpikir yg  bersifat 
   plural (tidak tunggal). Penalaran akan mengalami  keka-  
   cauan apabila seseorang tidak konsisten dlm memp ergu 
   nakan pola menurut logika yang dipilihnya 
  
b.Penalaran adalah proses berpikir analitik yakni y g disan 
   darkan pada kerangka berpikir dgn langkah pengur aian /   
   pemilahan dan pengkategorian sesuatu utk disimpu lkan  
   sebagai kebenaran dengan atau tanpa pembuktian s eca- 
   ra empiris / faktual. 
   
c.Penalaran adalah proses berpikir rasional yang be rsifat 
   induktif atau deduktif. Penalaran induktif sejal an dgn fil 
   safat empirisme, sedang penalaran deduktif sejal an dgn 
   filsafat rasionalisme.   
  



d. Penalaran tidak mempergunakan sumber pengetahuan  
dari emosi / perasaan yang cenderung tidak obyektif   

 
e. Penalaran adalah proses berpikir rasional yang d i guna 

kan untuk mengambil kesimpulan mengenai kebenaran  
sesuatu dgn mempergunakan berbagai sumber penge 
tahuan, baik  yg kongkrit atau dpt diamati maupun y ang 
absrak atau  tidak tersentuh panca indra.  

 
� Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan  

karakteristik penalaran dalam berpikir Filsafat Ilm u 
adalah : 

  
    1. RADIKAL (Yunani ; Radik = Akar) yang berarti  berpi- 
        kir sampai keakar-akarnya, tidak tanggung-t anggung 
        karena tdk ada satupun yg terlarang untuk d ipikirkan   



2. SISTEMATIK yang berarti berpikir logis, setahap de- 
mi setahap, berurutan langkah demi langkah/teratur,  
penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

3. UNIVERSAL yang berarti berpikir secara menyelu- 
ruh, tidak terbatas pada lingkup tertentu seperti i lmu 
yang terkotak-kotak, menyakup semua aspek tentang 
ilmu sebagai obyek yang dipikirkannya, yg kongkrit 
dan yang abstrak. Misalnya berpikir tentang keadila n 
sebagai obyek Filsafat Ilmu, maka tidak dibahas ha-  
nya untuk menjawab apa keadilan itu, tetapi juga te n- 
tang cara memperoleh keadilan yang benar, bagaima 
na kaitannya dengan moral, apa manfaatnya bagi ke- 
hidupan manusia di dunia ini (universal) 

4. MENDASAR / FUNDAMENTAL yang berarti tidak ber 
henti bertanya mengenai obyek dan aspek-aspeknya, 
terus menggali dgn bertanya sampai memperoleh 
kebenaran akhir yg memuaskan dan tidak dpt diper- 
tanyakan lagi 



 
5. SPEKULATIF, yang berarti tidak menguji tingkat v alidi 

tas dan reliabelitas kebenaran sebagai hasil berpik ir me 
ngenai obyeknya meskipun bersifat faktual / empiris , 
seperti berpikir mengenai manusia yg kongkrit namun  
dapat dipikirkan secara menyeluruh termasuk aspek- 
aspeknya yng abstrak seperti moral, sikap, perilaku nya, 
fisik dan psikisnya, kebutuan hidupnya dll. Hasil b erpi 
kir itu bersifat spekulatif karena kebenarannya dit erima 
hanya oleh pihak-pihak yang akal sehatnya (common 
sense) sama. Bersifat spekulatif karena belum tentu  di 
terima oleh pihak-pihak lain yang tidak sama akal s ehat 
nya, bahkan mungkin menolak dan berspekulasi lagi 
dengan berfilsafat tentang ilmu yang sama dgn mengh a 
silkan kebenaran yang bertentangan. Oleh karena itu  
tidak ada dua sesuatu yang sama persis, sehingga ya ng 
satu pasti benar dan yang lain pasti salah.   



 
 
 Filsafat Ilmu sebagai proses/kegiatan berpikir yg menda- 
lam/fundamental berfokus pada menemukan kebenaran. 
Banyak teori tentang  kebenaran, namun  secara umum   
kebenaran adalah kesesuaian obyek di dalam konsep 
(pikiran) dengan realitas atau  kesesuan pengetahua n ma 
nusia dengan kondisi sebenarnya dari obyeknya. 

@ Parameter kebenaran adalah : 
    1. Kebenaran bersifat universal 
        Kebenaran suatu pemikiran filsafat ilmu har us berni- 
        lai universal dalam arti  tidak terikat wak tu dan tem - 
        pat, meskipun terbatas sesuai common  sense  yang 
        menerima kebenarannya.      



2. Kebenaran bersifat manusiawi. 
    Pengetahuan dan ilmu sebagai kebenaran dapat di me 

ngerti, diterima bahkan dipergunakan oleh manusia. 
Penerimaan itu bukan karena dipaksakan atau direka 
yasa oleh suatu kekuasaan atau kekuatan tertentu. 

3. Kebenaran bersfat argumentatif. 
    Pengetahuan dan ilmu sebagai kebenaran harus da pat 

dibuktikan secara rasional atau terbuka pada argume n 
tasi baru, dalam arti kebenarannya selalu dapat din ilai  
untuk diperbaiki/disempurnakan. 

    a. Kebenaran isi pengetahuan/ilmu 
    b, Keabsahan dasar dalam proses merumuskan  
        kesimpulan 
4. Kebenaran bersifat ilmiah.  
    Pengetahuan dan ilmu selalu dapat dibuktikan ke be 

narannya oleh orang lain bahwa terdapat kesesuaian 
dengan kenyataan      



Kebenaran dlm Fisafat Ilmu diterima berdasarkan  
pada :  
1.FAKTA    
   Fakta adalah sesuatu yg nyata dan benar, meski 

pun pengertian nya sebagai kebenaran  bersifat 
beragam, tergantung pada sudut pandang filo  
sofis yg mendasarinya. Apakah fakta itu suatu 
kebenaran, ditentukan oleh cara berfikir yang 
mendasarinya, yang terdiri dari : 

   a.Rasionalisme menganggap sesuatu se - 
      bagai nyata dan benar, apabila ada kohe  
      rensi (hubungan) antara pemahaman ra - 
      sio dengan konsep (skema rasional). 



b.Realisme bahwa sesuatu y ang nyata dan 
benar, apabila ada koherensi antara y ang 
diketahui dgn obyeknya. 

 
c.Pragmatisme berpandangan bahwa y ang 

ada (nyata) dan benar itu adalah y ang ber 
manfaat/berguna. 

 
d.Fenomenologi mengatakan ada dua arah 

mengenai pengertian kenyataan : 
    (1) adanya koherensi (kesesuaian)  anta - 
          ra ide  (konsep) dengan fenomena.  
 



 
    (2) adanya koherensi (kesesuaian) anta - 
         ra kenyataan dengan moralitas atau  
         kesesuaian  antara fenomena dengan  
         sistem nilai. 
 
e.Positivisme yang berpandangan bahwa 

kenyataan adalah kesesuaian antara pe  
ngamatan y ang satu  dengan pengamat 
an yang lain.   

 



2. KEBENARAN (TRUTH) 
    a. Kebenaran menurut Teori Performatif  
        Kebenaran aktual adalah tampilan hasil berp i- 
        kir yang menyatukan segala sesuatu di balik   
        fakta, baik yg teoretis, praktis maupun fil osofis  
    b.Kebenaran menurut Teori koherensi( The  

      Coherence Theory of Truth ) Kebenaran ini mem  
      persyaratkan bahwa suatu pernyataan dapat di 
      anggap benar bila bersifat konsisten (ko heren) 
      dengan pernyataan sebelumnya yang telah di- 
      anggap benar.  Teori ini menganggap  suatu per 
      nyataan benar bila antara yang dinyatakan tdk  
      bertentangan dengan yang sebelumnya. 
      .  



@Dengan demikian suatu pernyataan dianggap benar,jik a  
   pernyataan itu dilaksanakan atas petimbangan yg konsis- 
   ten dan pertimbangan lain yang telah diterima ke benaran- 
   nya. 
 
@Rumusan kebenaran adalah, truth is a systematic cohe- 
  rence , dan  truth is consistency.    
  Jika A =  B dan B = C, maka A = C. 
 
@Logika matematik yang deduktif memakai teori kebena ran 
  koherensi ini.Logika ini menjelaskan bahwa kesimp ulan 
  akan benar, jika premis-premis yang digunakan jug a be- 
  nar.Teori  ini digunakan oleh aliran metafisikus- rasionalis 
  dan idealis. 



    @Teori ini sudah ada sejak  praSocrates, kemudia n di- 
        kembangkan oleh Benedictus Spinoza dan Georg e  
        Hegel. 
    @Suatu teori dianggap benar apabila telah dibukt ikan  
        (justifikasi) benar dan tahan uji (testable ). Kalau teori 
        ini bertentangan dgn data terbaru yg benar atau dgn  
        teori lama yang benar, maka teori itu akan gugur atau 
        batal dgn sendirinya. 
 

c. Kebenaran menurut Teori Korespondensi. 
    Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dap at di 

katakan benar  jika substansi pernyataan itu berhub ung 
an (berkoresponden) dengan obyeknya. Hasil berpikir  
benar sebagai  korespondensi apabila relevan (sejal an) 
dengan keadaan obyeknya.   



 

    
    Hasil berpikir benar sebagai  korespondensi apa 

bila relevan (sejalan) dengan keadaan obyeknya. 
Sesuatu itu benar apabila antara fakta yang dipi 
kirkan sama d engan fakta sebenarnya. 

   Teori korespondensi ( Correspondence Theory of 
Truth ) menerangkan bahwa kebenaran atau se- 
suatu keadaan benar itu terbukti benar bila ada 
kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu 
pernyataan/pendapat dgan objek yg dituju/di- 
maksud oleh pernyataan/pendapat tersebut. 

    Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dgn 
fakta, yg berselaras dengan realitas, yang serasi 
dengan situasi aktual. 

 
      



  @Dengan demikian ada lima unsur yang perlu yaitu p er 
      nyataan ( statement ), persesuaian ( agree ment ), situasi 
      (situation), kenyataan ( realitas ) dan putusan ( judge- 
      ment ). Kebenaran adalah fidelity to objective reality .  
      atau dngan bahasa latin: edaequatio intelect set rei  
      (kesesesuaian pikiran dngan kenyataan) 
      *Teori ini dianut oleh aliran realis. Pelopor nya  adalah  
        Plato, Aristoteles dan Moore.   
      • Cara berfikir ilmiah yaitu logika induktif m eng 
         gunakan teori korespondensi ini  
d.Teori Konsekuensi  
   Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dapa t 

dikatakan benar apabila  kebenaran dapat diuji mela lui 
observasi 

 
 



 
4. LOGIKA INFRENSI 
     • Logika  matematik yang deduktif memakai teori  kebe- 
       naran koherensi 
     * Logika ini menjelaskan bahwa kesimpulan akan benar,   

jika premis-premis yang digunakan juga benar.  
     *Teori ini digunakan oleh aliran metafisikus-r asionalis 

dan idealis. 
     *Teori ini sudah ada sejak pra Socrates,kemudi an dikem 

bagkan oleh Benedictus Spinoza dn George Hegel. 
     * Suatu teori dianggap benar apabila telah dib ukti kan 

(justifikasi) benar dan tahan uji (testable). Kalau  teori 
ini bertentangan dengan data terbaru yang benar ata u 
dengan teori lama yang benar, maka teori itu akan 
gugur atau batal dengan sendirinya 

    Logika yang dipergunakan Positivisme dan Post P ositi 
    visme dengan pengembangan logika matematik yang   
    didasari cara induksi dan deduksi  

 
 



 

d. Kebenaran pragmatis 
    Disebut juga kebenaran Inherensi bahwa sesuatu yang 

benar adalah yang kongkrit, individual,  spesifik d an 
memiliki kegunaan praktis dlm kehidupan. 

 
e. Kebenaran Preposisi. 
    Prosisi adalah pernyataan yang memiliki banyak konsep 

(komplek) dari yang subyektif sampai yang obyektif,  ha 
nya merupakan kebenaran bila proposisi-proposisinya  
benar. 

 
f. Kebenaran paradigmatik. 
   Pengembangan kebenaran hasil prediksi mengenai h u- 
   bungan atau pengaruh antara suatu unsur dengan u nsur  
   yang lain, di dalam korelasi, regresi, analisis path dan  
   analisis faktor. 
 



 
3. KEBENARAN KONFIRMASI 
    Tugas Essensial Ilmu adalah menjelaskan  (eks- 
    planatif), memprediksi (prediktif) dan  mengon - 
    trol (kontrol) . Tugas eksplenatif berkenaan de - 
    ngan pemaknaan sebagai konfirmasi absolut  
    atau probablitik.  
    Konformasi absolut menggunakan asumsi dan   
    postulat, atau axioma yg kebenarannya tidak 
    diragukan lagi. Sedang yang probablistik dila- 
    kukan dengan cara induktif, deduktif dan reflek  
    tif. 
 



� Metafisika / Ontologi  
    Ontologi adalah filsafat tentang ADA UMUM sebag ai ha- 

sil berpikir yang melampaui alam fisik atau di atas  pe- 
ngalaman (empiri) manusia. Ontologi dlm filsafat il mu 
berarti berpikir tentang obyek Ilmu untuk mencari j a- 
waban tentang apa yang ingin diketahui manusia sepa n 
jang dapat dipikirkan di atas yang dapat dialami ma nu- 
sia. Secara menyeluruh ontologi Ilmu mencari jawaba n 
tentang “apakah hakikat kenyataan itu sebenarbenar- 
nya, baik yang besumber dari alam fisik yg dapat di lihat 
maupun non fisik yg tidak dapat dilihat. ?” Contoh a pa- 
kah kehidupan itu, baik dari yang dapat diamati man u- 
sia seperti bernafas atau jantung berdenyut dll,  m au- 
pun dari yg tdk dapat diamati seperti kesadaran, ke mau 
an, kehendak, berpikir, senang dan susah, kebenaran , 
kebanggaan dll 



� Berpikir untuk menjawab pertanyaan “apakah haki 
kat kenyataan itu sebanar-benarnya ?” demi ilmu di 
dalam filsafat ontologi, menghasilkan tiga hakikat 
kenyataan sbb : 

    1. Ada sesuatu dalam gejala alam adalah ADA yan g 
        ditentukan (determinisme) mengikuti hukum a lam  
        yang bersifat universal, tidak ada pilihan bebas  
    2. Ada sesuatu di luar gejala alam yg tidak dit entu -  
        kan, tetapi merupakan pilihan bebas (indete rminis 
        me) tidak ada hukum yang mengaturnya. 
    3. Ada sesuatu dalam kehidupan (gejala alam dan  di  
        luar gejala alam) yg memiliki peluang (prob ablitas)  
        keluar dari hukum alam  karena manusia beba s me 
        nentukan pilihan mengenai kebenaran   



� Ontologi Ilmu dalam berpikir untuk mengetahui apa y g 
ingin diketahui manusia atau apa hakikat kenya taan  
itu sebanar-benarnya. Ontologi tidak berpretensi 
untuk mendapatkan pengetahuan yg bersifat mutlak. 
Pengetahuan itu menjadi dasar dalam berpikir untuk 
membuat generalisasi sebagai kesimpulan ilmiah 
yang sifatnya relatif. 

 
� Ontologi Ilmu yang mempertanyakan apa yang ingin 

diketaui manusia itu sebagai kebenaran ilmu adalah 
pilihan bebas untuk terus berpikir dan/atau menyeli  
diki, yang memungkinkannya untuk memperbaiki, 
menyempurnakan atau menolak dan menggurkan ke 
benaran ilmu sebelumnya, karena ada pemikiran atau 
bukti-bukti ilmiah baru. 



�Dalam menghadapi tiga hakikat itu, ilmu memilih yg ke 
tiga karena ilmu berfungsi membantu manusia meme 
cahkan masalah praktis yang bersifat fundamental ba - 
gi kehidupan. Lahir dan mati bersifat determinisme,  
menjalani hidup bersifat indeterminisme, memelihara  
kesehatan supaya berumur panjang adalah peluang. 

    Dengan demikian berarti : 
    a. Ilmu membutuhkan membuat generalisasi berupa  
        kebenaran yang berlaku umum / universal seb agai 
        keabsahan hasil berpikir atau penyelidikan.  
    b. Ilmu dengan generalisasinya itu, baik sebaga i hasil 
        berpikir yang mendalam maupun hasil penelit ian  
        tidak memiliki kemutlakan seperti agama seb agai ke  
        benaran yg paling hakiki. Generalisasi ilmu  merupa- 
        kan hipotesis yang dapat dipikirkan atau di uji ulang.  
           



 
 
� Dalam ontologi, berpikir untuk menghasilkan kebenar  

an ilmu yang mutlak dan berlaku universal memang 
ada, yg makna kebenarannya tanpa batas waktu dan 
tempat, seperti hasil berpikir mengenai makna  kead il 
an, kedamaian, kemakmuran sebagai yg benar ada dlm 
sifat universalnya. Namun ontologi ilmu tidak berma k- 
sud mencari kemutlakan yg dpt membuatnya berhenti 
atau berakhir dan mati karena akan kehilangan kebe-  
basannya dalam mencari kebenaran baru. Oleh karena 
itu ontologi ilmu selalu mungkin untuk memikirkan d an 
menyelidiki semua aspek yang terdapat dlm hasil ber pi 
kir tersebut untuk menjelaskan adanya. Misalnya as-  
pek-aspek yang dapat menjelaskan apa keadilan itu, 
atau apa kemakmuran itu, dan apa aspek-aspek di 
dalam keberanian itu.   

  
   



 
� Ontologi Ilmu membahas mengenai “apa yang ingin 

diketahui seseorang dan seberapa jauh ingin tahunya  
itu” yang berarti mengkaji tentang “ada dan bagaima n a 
adanya sesuatu itu 
 

� Ontologi Ilmu tidak membatasi diri pada fakta dan k e 
jadian-kejadian yang bersifat faktual, yaitu sesuat u  yg 
dapat dialami langsung oleh manusia dengan mem 
pergunakan panca indranya. 
 

� Obyek ontologi ilmu mencakup seluruh aspek kehi- 
dupan yang dapat dipikirkan dan setelah dipikirkan 
secara mendalam / mendasar menghasilkan kebenar an 
yg diterima oleh common sense (akal sehat) manu sia , 
adalah abstraksi atau penyerderahanaan obyek 
sebenarnya yg sesungguhnya sangat komplek. 



� Ontologi Ilmu di antaranya mempersoalkan tentang re a 
lita tunggal, namun dapat dipilah-pilah menjadi bag ian-
bagian dan dapat dianalasis secara indipenden, kare na 
keseluruhan adalah jumlah dari bagian-bagian. Misal nya 
Ilmu Psikologi sebagai realita tunggal memi liki ba gian-
bagian indipenden yg dapat dianalisis seca ra 
indipenden yg terdiri dari Psikologi Abnormal, Psik o 
logi Analisa, Psikologi Industri, Psikologi Pendidi kan 
dll. Ilmu Hukum terbagi dari Hukum Pidana, Hukum Pe r 
data, Hukum Lingkungan, Hukum Adat dll 

� Ontologi dalam Filsafat Ilmu dianalisis menggunakan   
akal (rasio) terhadap obyeknya yang memiliki sifat kera 
gaman, berulang, dan jalin menjalin secara teratur dan 
tidak dapat diamati dengan panca indra Misalnya ont o- 
logi ilmu mengenai Otonomi Daerah, yg memiliki kera - 
gaman komponen, pola pemerintahan yang berulang, 
jalin menjalin antar komponen berlangsung secara te ra 
tur, namun tdk dpt diamati dgn panca indera  



� Obyek (ontologi) Ilmu mencakup seluruh aspek kehidu p 
pan yang dapat dipikirkan dgn berorientasi pada dun ia 
idealisme yg kebenarannya bukan saja tidak dapat di uji, 
tetapi tidak perlu diuji secara empiris 

 
� Ontologi Ilmu bertujuan untuk mengerti sesuatu di b alik 

obyek yang dipikirkan sampai menemukan hakikat dari  
adanya, bagaimana adanya, menjelaskan keragaaman 
adanya itu sebagai sesuatu yg unik dan komplek sepa n 
jang dapat diterima akal manusia.  

 
� Pengetahuan dan Ilmu mengenai obyek yang ingin dike  

tahui pada dasarnya merupakan abstraksi yang disede r 
hanakan, karena alam, kehidupan manusia dan kese- 
mestaan sesunguhnya sangat komplek.  
 



� Ontologi ilmu merupakan obyek yang memiliki sifat 
keragaman, beulang dan jalin menjalin secara teratu r 
dan tdk dapat diamati panca indra. Ontologi bertuju an 
untuk mengerti sesuatu dibalik obyek yang dipikirka n 
sampai menemukan hakikat dari adanya dan menjelas 
kan keragaman dari adanya itu sebagai sesuatu yg  
komplek sepanjang dpt diterima akal / budi manusia.  

 
RINGKASAN ONTOLOGI ILMU  

   1. Apa yang ingin diketahui ilmu atau apa obyek ilmu  
       yang menjadi fokus pemikiran manusia. 
   2. Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek terseb ut ? 
   3. Bagaimana hubungan obyek tersebut dengan manu -  
       sia dalam pikiran atau rasionya, dalam peras aannya 
       dan berdasarkan pengalaman/penginderaanya ?    



     4. Apa yang menjadi fokus perhatian dari  
         obyek yang akan diungkapkan sebagai  
         kebenaran ilmu  
 
 
 

 
 
@Epistimologi atau Teori Pengetahuan adalah  

filsafat yang membahas cara kerja atau proses 
dalam usaha/kegiatan manusia utk mempero - 
leh pengetahuan yg benar secara mendalam  

  



� Metode keilmuan dalam membahas obyeknya harus 
menghasilkan ilmu yang obyektif yakni yang mampu 
memberikan makna pada obyeknya sesuai dgn keada 
an sebenarnya dari obyek tersebut. Dengan kata lain  
kebenaran makna sesuai obyeknya disebut obyektivi 
tas atau Ilmu yang obyektif 

� Metode keilmuan mencari makna yang tersembunyi 
dari obyeknya melalui pemikiran yang mendalam,  men  
dasar/fundamental dan radikal adalah kebenaran haki ki 
dari obyeknya 

� Epistimologi berdasarkan obyek dan pemberian mak- 
na pada obyeknya itu dapat dibedakan sbb : 

    1. Epistimologi Monisme yang menyatakan bahwa a pa 
        sebenarnya obyek ilmu dan apa yg dimengerti  atau 
        apa makna dari obyek itu tdk dapat dipisahk an satu 
        dengan yang lain. Kebenaran berada di dalam  obyek 
        itu sendiri 



2. Epistimologi Dualisme yang membedakan antara apa  se 
benarnya obyek ilmu dengan apa yang dimengerti atau  
apa makna dari obyek tersebut Obyek ilmu dan pember i 
an makna pada suatu obyek ilmu adalah dua hal yang 
berbeda. 

� Obyektivitas di dalam hakikat kebenaran ilmu ditent u 
kan oleh cara berpikir atau cara menganlisis yg har us 
memenuhi persyaratan keilmuan 

   ** Di dalam ilmu yang obyektif tidak ada otorita s, kharis- 
       ma, dan feodalisme meskipun terselubung. Ilm u bersi- 
       fat terbuka, demokratis dan menjunjung tingg i kebe- 
       naran dan obyektivitas di atas segala-galany a 
       Demi kebenaran dan obyektivitas Copernicus m ati di 
       tiang gantungan. 
          



     ** Ilmu lebih bersifar proses atau kegiatan un tuk mene- 
         mukan kebenaran dari pada hasilnya (produk ) karena 
         hasilnya akan salah jika proses atau cara menggali 
         ilmu salah”. Sedang keilmuan atau tingkat i lmiah sua  
         tu kebenaran sebagai kumpulan pengetahuan yang  
         benar tergantung pada metode keilmuan yang  diper- 
         gunakan. 
���� Oleh karena itu kebenaran keilmuan merupakan hasil  

berpikir hakiki berupa generalisasi yang maknanya b er 
sifat umum ,  sementara implementasi dan operasionali- 
sasinya dalam empiri selalu mungkin berbeda Misalny a 
makna keadilan, keberaniaan, perdamaian, kesetiaan,  
demokrasi dll yang dalam keumumnya sering  disebut 
teori, dalil, hukum, kaidah, asas dll, meskipun dal am em 
piri tampil dalam bentuk yang berbeda-beda. 



� Epistimologi dalam filsafat ilmu sejalan dengan Fil sa 
fat Rasionalisme yang menempatkan akal/pikiran atau  
rasio sebagai satu-satunya  cara memperoleh ilmu / 
pengetahuan yang benar. Penginderaan sekedar pe- 
rangsang untuk rasio memulai proses pemikiran yang 
mendalam. 

� Kebenaran atau kekeliruan pengertian dalam ilmu / 
pengetahuan terletak pada akal / pikiran bukan pada  
benda atau sesuatu obyek yang kongkrit. 

� Dengan berpikir apriori atau apostriori apabila ter nya- 
ta sesuai dengan obyeknya, itulah kebenaran atau pe - 
ngetahuan / ilmu yang benar. Pengetahuan / ilmu se 
bagai kebenaran hanya dapat diperoleh dengan akal /  
pikiran analisis dan/atau sintetis.   



���� Epistimologi atau cara menemukan ilmu sebagai kebe - 
naran dapat dilakukan dengan cara : 

    a. Menggunakan rasio untuk mengenali obyeknya, baik 
        yang kongkrit (pengamatan) maupun abstrak 
    b. Penggunaan rasio disebut juga berpikir anali sis atau  
        sintesis yang terdiri dari : 
        * Analisis Apriori 
                                                 Tidak tergantung pengalaman 
        * Sintesis Apriori 
 
        * Analisis Apostriori 
                                                 Bersumber pada pengalaman/ 
                                                 pancaindera 
        * Sintesis Apostriori 



RINGKASAN EPISTIMOLOGI 

1. Bagaimana proses yang memungkinkan  dipe- 
rolehnya ilmu dari obyeknya ?  

 
2. Bagaimana prosedur memperoleh ilmu dari 

obyeknya melalui proses berfikir filsafat     
ilmu , sebagai kebenaran  ? 

 
3. Apa karakteristik kebenaran hasil berpikir se 

bagai ilmu ?  
 
5.   Sarana atau teknik yang dapat dipergunakan 

untuk mendapatkan pengetahuan/ilmu yang 
benar 



 
 
  
Axiologi di dalam filsafat bermakna teori tentang n ilai, 
 yang fokusnya dalam filsafat ilmu mempersoalkan : 
 “apakah kegunaan ilmu bagi manusia ? 
���� Sehubungan dengan itu dua filosof terkenal dengan 

jelas mengatakan sbb : 
    1. Einsten : Mengapa ilmu yang sangat indah, ya ng   
        mampu menghemat kerja dan membuat hidup le-   
        bih mudah hanya membawa kebahagiaan yang se  
        dikit bagi manusia ?  
        Ucapan Einsten itu menunjukkan bahwa kebena r-  
        an ilmu yang seharusnya dipergunakan untuk ber 
        buat kebaikan ternyata lebih banyak dipergu nakan 
        untuk keburukan dan kejahatan.  



2. Francis Bacon  mengatakan ; “Pengetahuan adalah 
Kekuasaan” Ungkapan itu bermaksud menjelaskan 
bahwa Ilmu pada dasarnya bersifat netral, yg tidak 
memihak pada kebaikan atau keburukan, Manusia yg 
menguasai ilmu yang menentukan kegunaannya se -
bagai kekuasaan untuk mewujudkan kesejaateraan 
atau menghancurkan kehidupan yg indah ini.  

 
���� Demi kebenaran, perkembangan ilmu empiris yang 

sudah banyak memberikan manfaat pada manusia,  
ternyata cenderung melupakan manusia dan hakikat 
kemanusiaannya. Demi ilmu manusia tidak sekedar 
memperoleh manfaat, tetapi juga kegelisahan, kere- 
sahan malapetaka dan kehancuran. Mis; dlm perkem 
bangan ilmu  hukum, telah banyak terjadi mafia/keja  
hatan hukum (pembobolan perbankan, mafia 
peradilan dll.)    



� Ilmu harus dikembangkan dalam keterkaitannya dgn  
moral bahkan nilai-nilai keagamaan, untuk menghin 
dari kemungkinan ilmu merubah manusia dan kemanu 
siaannya. Ilmu secara moral harus ditujukan untuk k e- 
baikan manusia tanpa merendahkan dan mengijak-ijak 
martabat dan harkat serta hakikat kemanusian 

� Dalam abad modern sering terjadi pertentangan dlm f il 
safat ilmu yang mempersoalkan “apakan ilmu itu be 
bas nilai atau tidak bebas nilai.” Para filosof yg b erpe 
gang pada prinsip bahwa berpikir utk menemukan ke 
benaran juga harus menghasilkan ilmu yg bermanfaat,  
secara pasti akan mengatakan ilmu tidak bebas nilai / 
moral. Di pihak lain ada filosof yg berpendapat nil ai/mo  
ral akan membelenggu usaha memajukan dan mengem 
bangkan ilmu. Pertentangan itu tdk akan pernah ber 
akhir karena tdk ada kekuatan atau kekuasaan yg dpt  
melarang atau dpt menghukum manusia dlm berpikir 
filsafat  



� Axiologi sejalan dengan Filsafat Pragmatisme yang 
melihat hasil berpikir fisafat dari kegunaan atau k e- 
manfaatnya bagi kehidupan manusia, baik sebagai 
bangsa maupun secara universal. 

 
� Axiologi dalam ilmu tidak dapat dilepaskan dari ni-  

lai-nilai sosial dan keagamaan. Para filsuf di bida ng 
agama menjadikan moral dan nilai-nilai agama seba 
gai dasar berpikir dalam usaha menggali ilmu. Di 
luar filsuf agama nilai-nilai yang dijadikan dasar ber 
pikir filsafat ilmu adalah nilai-nilai kemanusiaan 
(humanisme) dan nilai-nilai sosial lainnya dalam ar ti 
ilmu tidak bebas nilai  



 
RINGKASAN AKSIOLOGI 

1. Bagaimana menentukan obyek ilmu yg ingin diketahu i 
berdasarkan kaedah-kaedah moral ? 

 
2 Untuk apa ilmu tentang suatu obyek itu dipergunaka n? 
 
3. Bagaimana kaitan antara ilmu yang diungkapkan de ngn 

kaidah moral ? 
 
4. Apakah pengembangan ilmu melalui filsafat ilmu b ebas 

nilai atau tidak bebas nilai ? 
 

  
 



 
 
 
Perkembangan fisafat ilmu dibedakan menjadi tiga pr iode  
yang tidak sama panjangnya. Ketiga priode tsb adala h : 
1.ERA PRAPOSITIVISME, yang berlangsung sangat lama  
   yakni sejak masa Yunani Kuno pertentangan Herakl itos 
   (535-475 SM) dengan Perminides (540-475 SM), Ari stote-  
   les, Socrate dan Plato yang sangat terkenal itu sampai 
   Davis Hume (1711-1776 M). 
2.ERA POSITIVISME yang berlangsung selama abad XIX 
   sampai pertengahan abad XX  
3.ERA PASCA POSITIVISME,yang berlangsung sejak akhi r 
   abad XX samapai sekarang 



  

 
 

�Herakleitos (535-475) dengan Filsafat Ilmu yang dis ebut 
Filsafat Panta Rhei : 

    * Segala sesuatu berubah, tidak ada sesuatu yg tetap,  
       satu-satunya realitas adalah perubahan. 
 
    * Pengetahuan yang benar adalah yag sesuai dgn reali- 
      tas yakni yang tersentuh pancaindra. Oleh kar ena itu 
      pengetahuan adalah kebenaran yang berubah-uba h.  
 
    *Tidak ada pengetahuan yang bersifat umum dan t etap, 
      tetapi mengalir dan berubah seperti air yang mengalir 
      di sebuah sungai setiap detik bukanlah air yg  sama     



Perminides (540-475 SM) 
    Filsafat Ilmunya Perminides mengatakan pengetah uan 

indera tidak dapat dipercaya, karena berubah-ubah s e- 
hingga manusia tdk pernah menemukan kebenaran Pe- 
ngetahuan sebenarnya adalah pengetahuan budi (akal/    
pikiran) yang bersifat umum dan tetap atau tdk beru bah-
ubah. 

Catatan : 
Perbedaan Heraklitos dan Peminides terus berlangsun g 
sampai sekarang yang diselesaikan dengan tidak akan  sa-  
ling mengusik penerimaan hasil masing-masing sebaga i   
kebenaran yang obyektif  
 

Tokoh Filsafat Ilmu berikutnya pd masa Yunani kuno 
  yg mendukung Perminides disebut Kaum Alea antara lain 



     
    adalah : Zeno, Mellison, Empidokles dan Anaxago ras 
    dan Demokritos yg hanya mengakui bahwa ilmu yg be 

nar dan tetap adalah yg diperoleh melalui akal (bud i) 
 

Sofisme  
    Aliran filsafat ini lahir bersamaan dgn masa So crates 

dan menamakan dirinya “safoi (bijaksana)” atau 
sofisme. 

    Aliran ini dalam filsafat ilmunya merubah arah berpikir 
filsafat, yang semula tertuju pada berpikir untuk m enge 
tahu kebenaran mengenai alam yang disebut kosmolo- 
gi, beralih pada berpikir menganai manusia.Obyek pe mi 
kiran antara lain mengenai berpikir dan perilaku ma nu- 
sia, khususnya tentang kebaikan dan keburukan seba-  
gai awal dari lahirnya Antrophologi Filsafat.  

  



Tiga tokoh Filsafat Era Prapositivisme masa Yu 

nani Kuno yng terkenal jauh sebelum abad awal  

Masehi adalah Socrates, Aristoteles dan Plato 

 

 

Socrates melalui Filsafat Ilmunya mengatakan bahwa 
dirinya bukan pemilik kebijaksanaan (kebenaran) tet api 
pencari kebijaksanaan (kebenaran) atau pencari peng e 
tahuan sejati, yang difokuskannya pada manusia. 
Pengetahuan yang sejati yang digali dengan mengguna  
kan metode sangsi (menyangsikan dan mempertanya- 
kan) segala sesuatu yang diamatinya, berarti dimula i 
dari yang kongkrit (satu persatu) untuk menemukan y g 
umum sebagai generalisasi. Misalnya melalui pengmat  
an berbagai perilaku jujur dirumuskan pengetahuan 
sejati (generalisasi) tentang kejujuran.        



Metode sangsi dalam menggali kebenaran disebut juga  
“mejeutike (kebidanan)” karena Socrates berpendapat 
fisafat ilmunya adalah usaha membidani lahirnya keb e- 
naran (pengetahuan yang benar) dari segala sesuatu yg 
diamatinya (ibunya adalah seorang bidan). 

 
Sokrates mengatakan hambatan itu terjadi dalam kesa - 
daran manusia yang di dalamnya terdapat kesalahan, 
sehingga seseorang mengetahu yang baik, justeru me 
lakukan kejahatan. 

    Murid Sokrates yang terkenal adalah PLATO.  
 
 

Plato merupakan Filsof Era Prapositivisme Yunani Ku - 
no murid Sokrates yang banyak meninggalkan karya 
tulis, dan kembali menaruh perhatian pada “pengetahu  
an indra dan pengetahuan budi (akal)”              



�Dalam Filsafat Ilmunya Plato mempersoalkan dunia id ea 
    sebagai dunia konseptual atau realitas primer y g tidak 
    berubah-ubah dan dunia operasional berupa penga lam- 
    an kongkrit dan bermacam -macam sebagai realitas skun 
    der. 
����Idea tertinggi adalah kebaikan yang menyentuh tingk ah 
    laku manusia yang terkenal Etika Plato. Untuk m encapai 
    kebahagiaan manusia harus memasuki intisari dun ia ide 
    yang akan menjadikannya sebagai manusia bijaksa na. 
����Intisari dunia ide seperti kebaikan, keadilan, kebe naran, 
    keberanian dll adalah idea yang dalam realitas menjadi  
    etika sebagai ukuran. Misalnya membunuh adalah perila 
    ku melanggar etika, namun membunuh dalam pepera ng 
    an sebagai pengalaman operasional dalam etika a dalah 
    perilaku yang benar            



 
 

����Aristoteles adalah murid Plato yang bukan hanya ah li 
filsafat , tetapi juga ahli semua ilmu di zamannya. Ajaran 
terdiri dari (1) Logika, (2) Fisika, (3) Metafisika , (4) Ethica. 

����Filsafat Ilmunya berbeda dari Plato sebagai gurunya  : 
    Menurut Aristoteles yang sungguh-sungguh ada bu - 
    kan yang umum (idea / konseptual), tetapi yang khu-sus  

atau satu persatu. Tidak ada ide yang umum, ka rena  
pangkal filsafat ilmunya adalah dari yg kongkrit. 

    Penemuan inti dari yang bermacam -macam itu meru 
pakan abstraksi (pengabstrakan) hasil pengolahan ak al 
(budi) manusia. 

����Pengetahuan indra berasal dari yg bermacam -macam 
yang disebut HULE yg disatukan oleh unsur MORFE, 
sehingga teorinya disebut HULE MORFE 



 
 
 

� Abad permulaan masehi ditandai dengan para filsuf s e- 
bagai orang beragama, sehingga dalam mencari kebi- 
jakan tidak sekedar bersandar pada pikiran (budi) s ema 
ta tetapi didasarkan juga pada firma-firman Tuhan 

� Terdapat dua pihak yang berbeda pandangannya dalam 
berfilsafat, terdiri dari  

    1. Aliran yg menolak Filsaft Yunani yg dianggap  seba- 
        gai kebijaksanaan kafir, karena berpendapat  satu-sa- 
        tunya kebenaran adalah yang difirmankan Tuh an. 
    2. Aliran yang menerima Filsafat Yunani  yg ber penda- 
        pat manusia diciptakan Tuhan, sehingga kebi jaksa- 
        nanaan manusia juga berasal dri Tuhan, kare na akal/  
        pikiran manusia dapat mencapai kebenaran, s ehing- 
        ga tidak boleh dikatakan seluruh filsafat Y unani keli- 
        ruan.                                          



����Dalam Era Prapositivisme Yunani Kuno terdpat banyak   
tokoh filsafat lain meskipun tidak setenar Sokrates , 
Plato dan Aristoteles. Di antaranya adalah : 

    * Epikuros dengan aliran Filsafat Epikurisme ya ng mem  
      bahas Etika, Logika dan Fisika yang bertujuan  untuk 
      memberikan kebahagian bagi manusia. 
    * Zeno dengan alirannya yang disebu Stoa yg han ya me  
      nerima pengetahuan indera. 
    * Pyrrho dengan aliran Skeptis sebagai aliran y g mera- 
      gu-ragukan pengetahuan yang pasti. Tidak ada kepas-  
      tian dalam pengetahuan (skeptis = ragu-ragu) 
����Memasuki abad permulaan Masehi Filsafat Era Praposi - 

tivisme terus berkelanjutan meskipun selama masa Ke - 
rajaan Romawi tidak banyak filsuf terkemuka yg tert arik 
pada Filsafat Ilmu.   



� Aliran dan tokoh Prapositivisme abad pemulaan antar  
lain 

    a. Filsafat Patrialistik (pater = bapak/pendeta ) dgn tokoh  
        nya Tertulianus (100 M) yg berpendapat bahw a kebi- 
        jaksanaan/kebenaran itu hanya terdapat dlam  agama,  
        tetapi akal (budi) manusia dapat juga menca pai kebe- 
        naran  
    b. Agustinus sekitar tahun 350 M yg masuk agama  Ka 
        tholik setelah berusia 35 tahun dengan pand angan 
        nya yang menolak pendapat skeptis (keragu-r aguan)  
        dan mengatakan pikiran/akal  (budi) manusia  dapat 
        mencapai  kepastaian atau kebenaran sebagai  penge 
        tahuan yg kekal dan tidak berubah.     



� Pada abad pertengahan di jazirah Arab  juga lahir ah li 
filsafat dan filsafat ilmu yang disebut tashawuf da n/atau  
tarikat sebagai kegiatan mencari dan mengimplementa - 
kan kebenaran di jalan Tuhan. 

� Tashawuf/Tarikat dan kebenaran. 
    Al Junaidi mengatakan tashawuf/trikat adalah ke benar 

an (ilmu agama) yg hrs ditegakkan dlm hidup manusia  
    Oleh karena itu : 
    1. Basyar bin Al Haris mengatakan bahwa ahli ta shawuf/ 
        tarikat  adalah orang yg bersih hatinya dlm  mencari 
        ilmu (agama) dgn selalu mengingat ALLAH SWT   
    2. Ruwaim mengatakan tashawuf dibangun atas tig a pi-  
        lar yakni menerima kepakiran, berlaku murah  hati dan  
        ramah, dan tdk banyak keinginan terhadap du nia.   
      



@ Ahli Tarikat dan Taswuf: 
1. Sahal mengatakan bahwa ahli tashawuf atau orang 

shufi adalah orang yang bersih hatinya dari kotoran  
batin dan penuh dngan pikir dan zikir, baginya emas 
dan batu koral adalah sama dan ia akan mengutama 
kan hak Allah dari pada manusia. 

2. Abdul Qasim An Nashrayadi mengatakan sumber dari  
tashawuf adalah Al Quran dan Al Hadist, meningalkan  
hawa nafsu dan bid’ah, menghormati guru, melaku- 
kan amal kebaikan secara rutin (wirid), meninggalka n 
rukhsakh dan penafsiran yg salah (menyimpang) 

3. Ahli tashawuf  atau orang shufi adalah orang yan g  pa 
ling besar cintanya pada Allah SWT dan Rasulnya.  

 
����Beberapa ahli Filsafat Islam mengenai Filsafat Ilmu  : 
    Imam Al Ghazali dalam membagi manusia didasarkan  

pada tingkat penguasaan pengetahuaannya   sbb : 



Pertama : Manusia bodoh yakni yang tidak dapat memb eda- 
kan antara yg benar dan salah, antara yg indah dan buruk. 
Orang ini mudah diperbaiki oleh orang bijak termasu k gu- 
ru dengan meberikan petunjuk kepadanya. 

Kedua    : Manusia yg mengetahui tentang keburukan sesua- 
tu yg buruk, tetapi tidak membiasakan dirinya menge rja- 
kan yang baik, bahkan yg buruk yg dikerjakannya kar ena 
menuruti hawa nafsunya. Utk memperbaiki orang ini h arus 
dilakukan dgn menghilangkan lebih dahulu kebiasaann ya 
pada yg buruk, kemudian membiasakan dirinya pada ya ng 
baik. 

Ketiga    : Manusia yang telah mempunyai keyakinan bahwa 
yang buruk itu baik dan indah baginya. Orang ini ti dak 
dapat diperbaiki.  

Keempat: Manusia yang telah berkeyakinan mengerjaka n 
suatu kejahatan menyenangkannya bahkan dirasakannya  
sebagai kelebihan dan dibanggakannya. Memperbaiki 
orang ini sama dgn menjinakkan macan atau memutihka n 
yang hitam  



����Tokoh-tokoh Filsafat dan Filsafat Ilmu Islam atau o rang 
shufi terbagi dua sebagai berikut : 

    1. Tokoh-tokoh yang bebas (merdeka) sebagai seo rang  
        ulama yg berdiri sendiri, tidak memiliki ta rekat (ajar-  
        an) tertentu yang mengikat dan membawa peng ikut-   
        nya kesuatu pandangan tertentu.  
    2. Tokoh-tokoh yang terikat pada satu ajaran (t asawuf/  
        tarikat) tertentu yang diikuti dan disiarka n oleh pengi 
        kutnya keseluruh ummat Islam. Misalnya : Ab dul Qa- 
        dir dgn  Qadariah, Syazali dengan tarekat Sy aziliyah,  
        dll 
    Tercatat juga tokoh lain seperti :Ibnu Sina,Sye kh Ma’ruf  

Al Karakhi, Syekh Aqil Al Munji, Syekh Junaid Al Ba gh 
dadi, Al Qusyairi, Syekh Naksabandi dll.     



@ Tokoh lain Filsafat Ilmu Islam (750 – 1100 M) 
     1. Al Farabi.  
         Tokoh yang memperkenalkan fisafat logika p ada du- 
         nia Islam yang mengajarkan cara berpikir i nduktif 
         dan deduktif. Al Farabi terkenal dg doktri n “wahda  
         al wujud” sbb : 
         a. Di puncak herarchi wujud(ada) adalah Al lah yang 
             merupakan penentu dan penyebab ada yan g lain. 
         b. Para malaikat di bawahnya yang adanya d icipta- 
             kan Allah. 
         c. Benda-benda langit. 
         d. Benda-benda yang ada di bumi. 
  



2. Ibnu Sina. 
 
    Tokoh ini dalam filsafat ilmu mengatakan alam p ada 

dasarnya adalah potensi (mumkin al wujud) yang tida k 
dapat mengadakan dirinya sendiri tanpa adsanya Alla h 

    Pembagian Ilmu menurut Ibnu Sina : 
    a. obyek-obyek yg secara niscaya tidak berkaita n dgn  
        materi dan gerak (metafisika) 
 
    b. obyek-obyek yang senantiasa berkaitan dengan  ma-  
        teri dan gerak (fisika) 
 
    c. obyek-obyek yg pada dirinya immaterial tetap i ka- 
        dang kala melakukan kontak dgn materi (mate matika)  



 
3. Ibnu Khaldun terkenal dengan pembidangan : 
    a. matematika menjadi : geometri, trigonometrik  dan  
        kerucut.   
    b.Aritmatika dibaginya : Seni berhitung (hisab) , aljabar,  
       aritmatika bisnis, dan faraid (hukum waris).   
    c. musik. 
    d. astronomi.   
 
4. Al Kindi, yang terkenal dalam cabang ilmu geomet ri, 

aritmatika, astronomi, musik, logika dan filsafat b ahkan 
ilmu kedokteran.  

     



�Ciri-ciri Ahli Filsafat dan Filsafat Ilmu khususnya  orang 
shufi adalah :  

    a. Mencitai ilmu tidak mengharapkan dunia dari ilmu 
        yang diajarkannya. 
    c. Ilmu dimanfaatkan untuk mencari kebahagian d i  
        akhirat 
    d. Ilmu dunia dijadikan pelengkap atau bekal ke hidup 
        andi akhirat  
    e. Ungkapan-ungkapannya dalam ilmu sejalan dgn 
        perbuatannya (ilmu diamalkannya) 
    f. Dalam menggali dan mengajarkan ilmu selalu b ersan 
       dar pada Al-Qur’an dan Hadist.  
   g. Dalam menggunakan ilmu selalu taat pada perin tah 
       Allah dia yg pertama melakukannya terhadap l arang  
       an Allah dia yang paling pertama meninggalka nnya.    



����Inti dari Filsafat Ilmu Islam terungkap dalam perny ataan 
filsuf Islam sebagai berikut : 

    1. “Barang siapa menimba ilmu, bagaikan terbenta ng  
        jalan menuju syurga” yang bermakna “ilmu adal ah  
        cahaya, kejarlah dimanapun dia berada, amal kan jika 
        telah ada, karena dalam mengamalkannya menu sia  
        akan memperoleh berbagai keistemewaan dari Allah. 
    2. “Adalah maksiat jika kamu mencari ilmu bukan kare- 
        na Allah, melainkan untuk dunia. Balasan ba gi orang  
        berilmu tetapi tidak pernah mengamalkannya atau  
        orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah  melain 
        kan karena kemewahan dunia, tempatynya adal ah di  
        neraka.”  



 
3. Ilmu adalah ladang kebahagian, maka kejarlah ilm u 

jangan sampai ketinggalan. 
    Katakanlah: Ilmu tidak didapat karena makanan a tau 

pakaian yang mewah dan gemerlap.  
    Carilah ilmu  kelak kau akan bahagia. Kejarlah  ilmu 

dimanapun ia berada.  
    Dengan ilmu kau akan terhormat, karena ilmu kau  akan 

mulia di mata ummat.  
    Di tempat sepi renungkanlah ilmu, di tempat ram ai 

kembangkanlah ilmu. 
   Jika kauharap bahagia di akhirat, kejarlah ilmu,  tanpa 

ilmu kau akan binasa.   
    

 



� Pada abad permulaan,  pemeluk agama Katholik yg diba- 
wa Nabi Isa mendapat tekanan dan penindasan kerajaa n  
Romawi Kuno, dan baru pada abad ke IV M mendpt ke- 
bebasan sampai memasuki abad pertengahan. 
Bersamaan dgn itu pd abad ke V (sekitar 500 thn set e -
Isya) turun ajaran Islam melalui Nabi  Muhammad SAW , 
yang pada abad pertengahan telah melahirkan juga pa ra 
filsuf.  

� Pada abad pertengahan ditandai dgn Filsafat Scholas tik  
telah mengembangkan sekolah agama, meskipun bukan  
filsafat berdasarkan wahyu/agama 

    Joanes Scotus  tokoh filsafat ini dalam filsafa t ilmunya 
mengatakan manusia sampai pada sari kebenaran  kare 
na berpikir, namun untuk mencari kebenaran filsafat  ha 
rus mengabdi theologia.  



�Pada masa ini Filsafat Ilmu telah membedakan antara   
    Pengtahuan Biasa (Knowladge) dengan Ilmu (Scien ce) 
  
    1. Pengetahuan Biasa adalah segala sesuatu yg d iketa 
        hui oleh pada umumnya manusia, yg diperguna kan 
        kan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa meng etahui 
        seluk belumnya secara mendalam. Misalnya : Sebab  
        air mendidih atau besi memuai jika dipanask an 
 
    2. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dngan  cara  
        tertentu (metode keilmuan) berupa tahu sesu atu seca 
        ra mendalam dan luas, yang mengungkapkan ap a  
        sebabnya sesuatu demikian atau mengapa sesu atu 
        itu harus demikian. Misalnya pengetahuan / ilmu ten- 
        tang sebab-sebab manusia hidup berkelompok atau 
        bermasyarakat.     



����Berdasarkan perbedaan itu maka terdapat Filsafat Il mu-
ilmu alam / eksakta dan Filsafat Ilmu-Ilmu Sosial /  Buda 
ya, yang menurut Wilhelm Dilthey (1833-1911) dapat di 
bedakan ilmu berdasarkan obyeknya sbb : 

    a. Naturwissenschatten (Ilmu Alam) yang obyekny a tdk 
        dipengaruhi manusia berupa benda alam, fakt a dan 
        kejadian alam yang menghasilkan ilmu dalam bentuk 
        hukum, dalil, aksioma dll yang bersifat pas ti,  sehing- 
        ga disebut juga Ilmu pasti / eksakta (axact us = pasti) 
    b. Geissteswissenchapen (ilmu Sosial) yang obye knya 
        manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi  manu-  
        sia. Ilmu-ilmu dikategorikan juga sebagai h asil kebu- 
        dayaan dan disebut Ilmu Budaya 
        (cultuurwetenachappen) 



  
���� Filsafat dan Filsafat Ilmu akhir Era Pra Positivis me sampai 

sekitar awal abad XX yang disebut Filsafat Modern d itan- 
dai dengan kesadaran pada yg kongkrit dan khusus (i ndivi 
dual). Salah seorang tokohnya William dr Ockham men ga-  
takan pengetahuan yg sempurna adalah yang berdasark an 
pengalaman. 
 

    1. Renaissance Humanisme. 
        Aliran filsafat ini berusaha mengembalikan kebudayaan 
        masa Yunani Kuno yg disebut lahir kembali a tau renais 
        sance. Fokus pikiran Filsafat masa ini tida k lagi pada  
        Tuhan, Agama dan Surga, tetapi pa da dunia dengan 
        menempatkan manusia sebagai pusat utamanya.  
 



2. Rasionalisme . 
    Aliran ini pada akhir Pra Positivisme berusaha mengem 

balikan pikiran (rasio) sebagai pangkal dan sumber pe 
ngertian yang menuntun pada pencapaian pengetahu 
an / ilmu.  

    Tokoh Rasionalisme Filsafat Ilmu  akhir Era Pra  Positi 
visme ini antara lain Spinoza dan Leibnitz  

3. Empirisme 
    Aliran filsafat ini pada akhir Era Pra Positivi sme di anta 

ra tokoh nya adalah : 
    * Francis Bacon mengutamakan kegunaaan pengetah u  
       an yang diperoleh dari persentuhan indera dg n dunia  
       fakta.  
    *John Locke mengatakan manusia dilahirkan seper ti  
      meja lilin (tabula rasa) atau ibarat kertas p utih yang  
      memperoleh pengeta huan dari pengalaman. 
    *David Hume tidak menerima pengetahuan yg bersi fat  
      umum dan mengatakan pengetahuan tidak lain da ri  
      pada jumlah pengalaman.    



    * Emanuelt Kant  dalam membuat pernyataan sebag ai pe- 
       ngetahuan harus dibedakan antara subyek dgn penjelas 
       annya yg disebut predikat hubungnya bersifat  mutlak. 
       Pengetahuan indera bersifat apriori yg didah ului oleh  
       pengalaman yg berada dalam ruang dan waktu.  
� Idealisme 
    * Pengetahuan yg bersifat umum selalu mulai dar i penga- 
      laman yg menghasilkan pengertian-pengertian u mum. 
      Tokohnya antara lain : J.G Fitche, F.W.J.  Sc helling dan  
      Herbart. 
�Tradisionalisme. 
     Tokohnya adalah L.De Borald dan F.De Lamennais  yang 
     berpendapat bahwa manusia harus kembali pd ses uatu 
     yg sudah ada yakni tradisi yg memberi kepastia n dalam  
     merumuskan pengertian sebagai pengetahuan  
        



�Evolusionisme  
    Tokoh utamanya adalah Darwin yang terkenal deng an 

teori atau darwinisme yg mengatakan semua makhluk 
hidup berasal dari makhluk bersel satu yg mengalami  
perubahan sampai pada bentuk manusia sekarang ini 
Teorinya yang terkenal sebagai hukum alam mengata- 
kan “survival of the fittes” dan “struggle for life”  

    Tokoh lain Herbert Spencer mengatakan bukan ada  
sesuatu yang diketahui manusia, tetapi proses dari ada 
nya sebagai sesuatu yang berubah.” 

����Materialisme 
    Lamaterie tokoh pelopor aliran ini menolak kero hanian / 

spirit dan mengatakan manusia tidak lain dari mesin , yg 
sama saja dengan khewan.  

    Feuerbach, Vogt, Bucher dan Mollenshott dengan pan 
dangan mematerikan segala sesuatu. Manusiapun meru 
pakan benda alam. Agama dan metafisika harus ditola k.  



   Tokoh Materialisme yang terkenal adalah Karl Mark, se 
hingga ajarannya disebut Markisme. Filsafat Ilmunya  
membahas tentang sosial politik yg mengatakan hidup  
sesungguhnya adalah alam bukan rohani, yg sebenar- 
nya ada di dunia adalah manusia dan masyarakat. Se-  
dang masyarakat adalah ekonomi berdasarkan milik 
sehingga menghasilkan golongan kaya atau kaum kapi-  
talis yang menindas kaum miskin atau proletetar yg te- 
rus menerus bertentangan yang hanya dapat diselesai  
kan melalui revolusi. 

    Tokoh lain dari Materialisme adalah GWF Hegel d an  
Schopenhouer, yang terkenal dengan teori dkialektik  
bahwa suatu tesis akan menimbulkan anti tesis dan 
akan menghasil kan sintesis  sebagai tesis baru pul a, 
demikian seterusnya.  

     



 
 
����Positivisme disebut juga Filsafat Ilmu Modern 

pada abad XX yang dibidani oleh Henry Saint 
Simon meskipun lebih terkenal pada muridnya 
Agust Comte dengan pandangan utamanya 
bahwa masyarakat baru yang tertib dan teratur 
(modern) harus diciptakan dgn memperbaiki 
cara berpikir (jiwa) manusia. 

����Ilmu harus bepandangan positive yakni mam 
pu menjelaskan hubungan sebab akibat  dalam 
kehidupan dan alam sebagai ilmu pengetahu 
an. 

 



#  Positivisme adalah faham yang menyatakan  
   bahwa ke- benaran merupakan pernyaan  yang  
   logis, memiliki bukti empiris yang terukur 

   ����Ilmu positif seperti fisika, biologi, matematika 
dll harus mengabdi pada kehidupan kemasya 
rakatan. Segala yang tidak positif karena ti 
dak dialami menurut kaum positivisme bukan 
ilmu pengatahuan. Positivisme dikembang  
kan juga dalam Ilmu Sosial seperti Psikologi, 
Sejarah, politik, kesusteraan, sosiologi oleh 
H.Taine, Emile Durkheim dan John Stuart Mill. 



����Positivisme merupakan evolusi dari Empirisme yang 
mengutamakan obyektivitas ilmu dari bukti-bukti emp iri 
atau secara faktual. 

����Ian Hacking secara eksklusip mengatakan “positivisme  
sudah tidak sekedar filsafat ilmu pengetahuan, teta pi 
agama humanis modern” karena pengikutnya hanya per 
caya pada kebenaran ilmu positif yg dapat diuji sec ara 
faktual / empiris. 

����Positivisme sebagai Filsafat Ilmu sepenuhnya menunt ut 
bebas nilai dlm menemukan dan mengembangkan ilmu  

����Beberapa Filsafat Ilmu Positivisme adalah : 
    1. Pragmatisme (pragma = guna) 
        S. Peice (Amerika) adalah tokoh utamanya, m eskipun 
        tokohnya yg terkenal adalah John Dewey dan William  
        James. Tokoh lain Ferdinand Scheller dan Ge orge 
        Santayana   



    Aliran ini berpendapat bahwa berpikir adalah al at untuk 
bertindak, sedang pengertian lahir dari pengalaman.  
Oleh karena itu pengertian yang benar harus diukur dari 
berhasil atau tidak mempengaruhi dunia.. 

    Pengertian atau pengetahuan itu benar jika dlam  prak- 
teknya dapat digunakan, sedang yang tidak dapat dig u- 
nakan adalah sesuatu yang keliru / salah.  

    Hans Vainger mengatakan pengetahuan itu harus m em- 
punyai arti praktis. Semua pengetahuan itu buatan m a- 
nusia, jika berguna untuk menguasai dunia beraarti ke- 
benaran.  

2. Fenomenologis 
    Tokoh utamanya adalah Brentano dan Husserl yg m e- 

ngatakan pengetahuan harus dinyatakan dgn metode 
dan dasar yg dpt dipertanggung jawabkan. Aliran ini  
mengutama pengamatan pada gejala-gejala (fenomena)  



3. Existensialisme 
    Tokoh utamanya adalah Soren Kierkegaard yang me  

ngatakan manusia hanya manusia karena eksistensi 
nya (keberadaannya). Pusat pikiran manusia selalu 
tertuju pada eksistensinya sebagai manusia yg be- 
bas dari manusia atau benda lain dan bebas menja- 
dikan/mengaktualisasikan  dirinya sebagai subyek 
yang kongkrit. 

 
 

����Pasca Positivisme diawali dengan usaha mencari pe 
nyelesaian pertentangan antara penemuan pengeta- 
huan / ilmu yang bersumber dari akal / pikiran dgan  
yang bersumber dari fakta empiris, yang membawa 
manusia pada penemuan ilmu sebagai kebenaran 
melalui penelitian 



#  Filsafat Ilmu Pasca Positivisme memberikan peran an yang 
penting terhadap penalaran manusia dalam mengembang  
kan  ilmu, melaluikegiatan menyelidiki, menggali, d an me 
nelusuri sedalam -dalamnya dan seluas-luasnya hakikat 
ilmu sebagai kebenaran. Dengan kata dalam priode in i  : 

    * Filsafat ilmu merupakan suatu tinjauan kritis  tentang pen 
      dapat-pendapat ilmiah. 
    * Filsafat Ilmu adalah pembandingan atau pengem bangan 
      pendapat-pendapat masa lampau terhadap pendap at-pen  
      dapat masa sekarang yg didukung dengan  bukti -bukti  
      Ilmiah.  
    * Filsafat Ilmu adalah paparan dugaan dan kecen derungan 
      yg tdk terlepas dari pemikiran ilmuan yg mema parkannya 
   * Filsafat Ilmu adalah perumusan pandangan tenta ng ilmu 
      berdasarkan proses berpikir secara ilmiah 



@ Ciri-Ciri dan cara kerja Filsafat Ilmu Pasca Posit ivisme  
     * Mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dan asum  
        si-asumsi dengan metode ilmiah. 
     * Mengkaji keterkaitan ilmu yang satu dengan i lmu yg  
        lainnya. 
     * Mengkaji persamaan ilmu yang satu dgn yg lai nnya, 
       tanpa mengabaikan persamaan kedudukan masing -  
       masing ilmu. 
     * Mengkaji perbedaan suatu ilmu dgan ilmu yg l ainnya 
     * Mengkaji dan  menganalisi konsep-konsep dari  baha-  
       sa keilmuan yang digunakan. 
@ Cara Filsafat Ilmu melakukan pengkajian dan analis is :  
     * sebab akibat. 
     * penggolongan.   
 



     * Perbandingan (komparasi) 
     * Penyimpulan (generalisasi) 
     * Penguraian  (analisis). 
     * Penggabungan (sintesis) 
     * Peramalan (prediksi) 
     * Peluang/kemungkinan (probabilitas) 
     * Pembenaran (induksi dan deduksi) 
@ Obyek formal yang dipikirkan filsafat ilmu adalah segala 

sesuatu yg dpt dikaji dengan cara tsb di atas, anta ra lain 
ada lah : 

    * Cara pandang manusia            
    * Hakikat Manusia  
    * Nilai-nilai yang dianut manusia 
   .* Logika dan matematika 
    * Dunia tempat tinggal manusia. 
    * Realita kehidupan mansia  
    * Sumber-sumber pengetahuan dan hakikatnya. 
    * Dll dalam kesemetaan  



 

*   Sejak zaman Yunani Kuno sampai pada masa Al-Kind i, 
batas antara filsafat dan ilmu pengetahuan boleh di ka- 
takan tidak ada. Seorang filosof (ahli filsafat) pa sti me- 
nguasai semua ilmu pengetahuan. 

• Perkembangan daya berfikir manusia yg mengembang 
kan filsafat pada tingkat praktis dikalahkan oleh p er 
kembangan ilmu yang didukung oleh teknologi. 

• Wilayah kajian filsafat menjadi lebih sempit diband ing 
kan dengan wilayah kajian ilmu. Sehingga ada anggap  
an filsafat tdk dibutuhkan lagi. Filsafat kurang me mbu- 
mi sedangkan ilmu lebih bermanfaat dan lebih prakti s. 

• Dalam fungsi yang sebenarnya ternyata  fisafat meng  
hendaki pengetahuan yang komprehensif yang luas, 
umum, dan universal dan hal ini tidak dapat diperol eh 
dalam ilmu. Sehingga filsafat dapat ditempatkan pad a 
posisi dimana pemikiran manusia tidak mungkin dapat  
dijangkau oleh ilmu. 
 



����Bersamaan dengan itu sejarah juga mencatat proses m a 
nusia menemukan dan mengembangan pengetahuan / 
ilmu melalui tahapan sbb : 

    1. Penemuan kebenaran secara kebetulan. 
        Pengetahuan diperoleh secara tidak disengaj a yang 
        terjadi secara kebetulan. Contoh penemuan k ina se-  
        bagai obat malaria. 
    2. Penemuan kebenaran secara trial and error. 
        Dilakukan dengan coba mencoba tanpa tujuan dan  
        berulang kali salah / gagal, sampai secara tidak se-  
        ngaja menemukan kebenaran. Contoh Robert Ko ck  
        menemukan kaca pembesar dan penyakit TBC. 
    3. Penemuan kebenaran secara spekulatif. 
        Hampir sama dgn trial and error, coba menco ba yang 
        dilakukan secara sadar tujuan, yg akhirnya ternyata 
        berhasil, meskipun kemungkinan gagal  besar .  
 



4. Penemuan kebenaran melalui otoritas. 
    Banyak pidato, pendapat, ceramah seorang pemimp in, 

Ilmuwan, politikus, budayawan, filsuf dll yang di t erima 
sebagai kebenaran karena otoritas dan akal sehat 
(common sense) 

5. Penemuan kebenaran melalui berpikir rasional / k ritis 
    Kebenaran bersumber dari rasio (akal) dan perte ntang 

annya dengan empirisme pada dasarnya merupakan 
pengulangan masa Yunani Kuno. Dalam era positivisme   
ilmu telah didominasi oleh usaha menemukan kebenar 
an melalui bukti Empiris (penelitian kuantitatif), yang 
berpengaruh juga pada ilmu sosial. Pada era Pasca P osi 
tivisime kembali muncul ketidak puasan terhadap int er 
vensi positivisme tersebut, sehingga rasionalisme d i 
kembangkan kebenaran yang bersumber dari akal beru 
pa  penelitian kualitatif. 



6. Penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah  
    Pada era pasca positivisme penemuan kebenaran i lmu di 
    lakukan melalui metode penelitian yang berlangs ung seba 
    gai kegiatan pemecahan masalah yang terdapat da lam  
    obyek formal ilmu. 
         

 METODE  PENELITIAN  FILOSOFIS 
@Metode Filsafat diartikan sebagai prosedur dlm menj awab  
    pertanyaan penelitian atau pemecahan masalah pe nelitian 
    melalui proses berpikir fundamental dan radikal  dengan  
    hanya menerima suatu kebenaran berdasarkan akal  sehat  
    (common sense)  
 
@Metode Filsafat termasuk penelitian kualitatif atau 
   berlatar kualitatif secara total, karena dlm menca- 

   ri kebenaran sepenuhnya dilakukan melalui berpi- 

   kir rasional dngan mempergunakan informasi ver- 

   bal berupa kata-kata dan kalimat-kalimat. 

 



� Berpikir rasional dan fundamental dalam metode 

penelitian filosofis adalah perenungan yang ter 

arah dan mendalam, dilakukan untuk menemu 

kan hakikat kebenaran sesuatu yang dipikirkan, 

baik sesuatu yang ada maupun yg mungkin ada 

di dalam dan di luar diri manusia yang berpikir.    

 
 
����Sifat atau latar kualitatif dalam penelitian  filos ofis terle 
    tak pada data/ informasi yg dikumpulkan seluruh nya 
    berbentuk verbal dan dideskripsikan dengan meng gu  
    nakan  simbol-simbol verbal pula, yang interpre tasinya 
    sangat  tergantung pada kecermatan pemakaiannya   
    dalam kalimat-kalimat filosofis. 
 



# Analisis kualitatif dalam metode filosofis  dilaku 

kan secara apriori, dalam arti informasi/data di 

analisis secara rasional dan hasilnya merupa- 

kan kebenaran yang diterima tanpa bukti-bukti 

empiris. Analisis rasional dilakukan secara sis- 

tematik menggunakan analisis induktif, deduk 

tif, fenomenologis dan dgn memperhatikan logi 

ka,  hukum realita, dan hukum berpikir yg telah 

diketengahkan terdahulu. 

�Metode Filosofis dlm mengungkapkan pertanyaan/ma-  
   salah penelitian selain menjadikan sipeneliti se bagai 
   instrumen penelitian, juga sekaligus sebagai sum ber 
   informasi. Sumber informasi lainnya adalah orang  lain 
   yg dapat diajak berdialog atau sumber tertulis y g berni- 
   lai filosofis dlm lingkup pertanyaan/masalah pen elitian. 
   



�Misalnya menggali informasi dr seorang 

tokoh yang memenuhi kriteria untuk di- 

ajak berdialog atau sumber tertulis yang 

mengungkapkan kebenaran salah satu si 

la Pancasila. Misalnya sila  perikemanu 

siaan yang adil dan beradab sebagai fil 

safat hidup bangsa Indonesia.Utk itu dpt 

dilakukan dialog dengan tokoh-tokoh ma 

syarakat atau tokoh pemerintahan dan 

dengan menganalisis sumber tertulis be 

rupa pidato presiden, ketetapan MPR, ha 

sil seminar, bahkan dikaji dari pengalam 

an/pengetahuan, analisis melalui berpikir 

rasional dll. 

 



@ Metode Penelitian Filosofis 
    1. Berpikir Hakiki    :  a. Analisis Deduktif. 
                                         b. Analisi s Induktif. 
                                         c. Analisi s Silogisme. 
                                         d. Analisi s Fenomenologis 
    2. Metode Aliran Filsafat : 
                                         a. Nativis me, b. Empirisme,   
                                         c. Rasiona lisme. d. Realisme, 
                                         e. Pragmat isme, f. Positivisme, dll. 
     3. Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistimologi, Aksi ologi) dlm  
         Ilmu Hukum :         a. Perasaan Hukum Man usia. 
                                         b. Legal/Y uridis/Norma Hukum  
                                         c. Obyek F ormal Ilmu Hukum :  
                                             Pidana , Perdata, Lingkungan,  
                                             Laut, Adat  dll. 
 
 



@Metode Filosofis  diartikan sebagai prosedur dalm m en 
jawab pertanyaan penelitian atau pemecahan masalah 
penelitian melalui proses ber pikir fundamental dan  
radikal dengan hanya  

@Metode ini termasuk penelitian kualitatif atau 

berlatar kualitatif secara total, karena dalam 

mencari kebenaran sepenuhnya dilakukan mela 

lui berpikir rasional dngan mempergunakan in- 

formasi verbal berupa kata-kata dan kalimat-

kalimat. 

 

� Berpikir fundamental adalah perenungan yang 
terarah dan mendalam, dilakukan untuk mene 
mukan hakikat kebenaran se- suatu yang 
dipikirkan, baik sesuatu yang ada maupun yg 
mungkin ada di dalam dan di luar diri manusia 
yang berpikir.  

 
 



����Sifat atau latar kualitatif dalam penelitian  
filosofis terletak pada data/ informasi 
yang dikumpulkan seluruhnya berbentuk 
verbal dan dideskripsikan dengan meng 
gunakan simbol-simbol verbal pula, yang 
interpretasinya sangat tergantung pada 
kecermatan pemakaiannya dlm kalimat- 
kalimat filosofis. 
 

�Analisis kualitatif dalam metode ini dila- 
kukan secara apriori, dalam arti kebenar- 
annya diterima tanpa bukti-bukti empiris, 
data/informasinya dianalisis secara siste 
matik menggunakan analisis induktif, de 
duktif, fenomenologis dan dgn memperha 
tikan logika dan hukum-hukum berpikir. 



�Metode Filosofis dlm mengungkapkan per 
tanyaan/masalah penelitian selain menja 
dikan sipeneliti sebagai instrumen peneli 
tian, juga sekaligus sebagai sumber infor 
masi. Sumber informasi lainnya adalah 
orang lain yg dapat diajak berdialog atau 
sumber tertulis yang bernilai filosofis dlm 
lingkup pertanyaan/masalah penelitian. 

   Misalnya dalam mengungkapkan kebenar  
an sila peri kemanusiaan yang adil dan 
beradab di dalam Pancasila sebagai filsa 
fat hidup bangsa Indonesia, dapat dilaku 
kan dialog dgn tokoh-tokoh masyarakat 
dan pemerintahan atau dgn menganalisis 
sumber tertulis berupa pidato presiden, 
ketetapan MPR, hasil seminar, bahkan di 
kaji dari pengalaman/pengetahuan peneli 
ti sendiri dll. 

 



� Kesimpulan : 
    Mertode Penelitian Filsafat dalam menggali Ilmu  pa 

da dasarnya dilakukan melalui proses berpikir filsa  
fat khususnya filsafat ilmu. Sedang metode keilmu 
an yg cenderung mendekati filsafat adalah metode 
penelitian kualitatif, baik yg berlatar kualitatif mau 
pun kualitatif naturalislistik. Dlm mengungkapkan 
obyeknya sepenuhnya menggunakan kata-kata dan 
kalimat (verbal).  Informasinya berupa hasil penga 
matan / observasi dan/atau interviu mendalam (depth  
interviu) tentang obyeknya sebagaimana ada nya, 
tanpa ditranspormasikan ke dalam bentuk bi langan 
dan simbol statistik. Dengan kata lain pengolahan 
informasi untuk mengambil kesimpulan sepenuhnya 
dila kukan melalui akal (budi)/rasio atau kemampuan  
berpikir manusia.  

    Misalnya penelitian mengenai respon masyarakat 
terhadap keputusan pidana mati pd seorang cukong 
narkoba 



METODE PENELITIAN DESKRIPTIFMETODE PENELITIAN DESKRIPTIFMETODE PENELITIAN DESKRIPTIFMETODE PENELITIAN DESKRIPTIF    

    

Metode ini dikategorikan sebagai berlatar  kualitatif  

kareana diartikan sebagai prosedur pemecahan ma 
salah dgn menggambarkan atau memaparkan kon- 

disi obyek/subyek penelitian (orang, lembaga,ke- 

lompok masyarakat dll) pd saat sekarang sesuai 

fakta-fakta yg tampak atau sebagaimana adanya.  

 

�Obyek/subyek penelitian deskriptif pd  umumnya kelo m 
   pok manusia sehingga cenderung  merupakan peneli ti- 
   an berlatar kualitatif, meskipun tidak menutup k emung- 
   kinan untuk dilaksanakan sebagai penelitian kuan titatif. 
 



����Sifat atau latar kualitatif dalam 

penelitian ini terlihat pada proses 

memecahkan masalah penelitian yg 

dilakukan untuk menggambarkan 

kondisi sesuatu pada masa seka 

rang atau waktu penelitian dilaksa 

nakan, dalam bentuk uraian verbal 

atau dengan kata-kata dan kalimat-

kalimat. Kerap kali digunakan juga 

data kuantitatif secara sederhana, 

seperti data dalam bentuk distribusi 

frekuensi, persentase dll. 

 



CIRI-CIRI UTAMA METODE KUALITATIF 
DESKRIFTIF   

1.Memfokuskan masalah penelitian pada masa se 

   karang (bersifat aktual) atau pada saat peneli- 

   tian dilakukan. 

2.Hasil penelitian merupakan pemecahan masa- 

   lah yg menggambarkan kondisi sesuatu seba  

   gaimana adanya sekarang.  

3.Interpretasi dilakukan secara rasional utk mem 

   perjelas hasil yang dicapai tanpa melakukan 
verifikasi  

   (memberi penilaian). 

4.Metode Deskriptif yang sepenuhnya berlatar 

   kualitatif terdiri dari : 

   a. Survey Kualitatif. 

   b. Studi Hubungan Kualitatif. 

   c. Studi Perkembangan Kualitatif. 



1. Survey Berlatar Kualitatif. 

      Survey adalah penelitian mengenai kondisi 
suatu obyek secara menyeluruh dan meluas 
untuk menjelaskan semua aspek yang terda 
pat pada obyeknya.  

 

   Survey terdiri dari : 

    a. Survey Kelembagaan (Institutional Survey) 

    b. Analisis Pekerjaan (Job Analysis). 

    c. Analisis Dokumen (Documentary Analysis) 

    d. Analisis Isi (Content Analysis) 

    e. Survey Pendapat Umum (Public Opinion 

        Survey) 

    f. Survey Kemasyarakatan (Community 

       Survey) 

 



2.2.2.2. STUDI HUBUNGAN (INTERRELATIONSHIP  STUDIES)STUDI HUBUNGAN (INTERRELATIONSHIP  STUDIES)STUDI HUBUNGAN (INTERRELATIONSHIP  STUDIES)STUDI HUBUNGAN (INTERRELATIONSHIP  STUDIES)    
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui ke 
kuatan hubungan atar dua atau lebih sesuatu  

   (kondisi, gejala,variabel, kejadian dll) agar dpt 

   dipahami secara komprehensip. 
a. Studi Kasus (Case Studies) 

       Penelitian ini dilakukan terhadap suatu ob  

       yek tertentu secara terbatas atau suatu ka- 

       kasus yg ingin diketahui kondisinya secara  

       intensif dan mendalam di antaranya berupa 

       kondisi penyimpangan yang akan diungkap- 

       kan sebab-sebabnya guna mencari peme- 

       cahannya. 

       Misalnya penelitian terhadap seorang anak 

       berkelainan, sebuah panti jompo, sebuah ya- 

       yasan yatim piatu dll.  



 

b.Studi Perbandingan dan Hubungan Sebab Akibat 

 

   Studi ini bermaksud untuk memahami tentang sebab terja 

   dinya sesuatu (peristiwa, keadaan atau situasi) dalam  

   kehidupan manusia. 

   Dari satu sisi dpt berbentuk studi perbandingan antara  

   dua sesuatu yg serupa tetapi diprediksi memiliki perbeda 

   an di antara keduanya. Misalnya studi perbandingan hu- 

   kuman bagi pengedar atau pemakai narkoba di Indonesia 

   dengan  di Malaysia.  

   Dari sisi lain dapat berbentuk studi hubungan sebab aki-  

   bat untuk mengetahui pengaruh sesuatu terhadap sesua- 

   tu yang lain, baik searah maupun dua arah (saling penga- 

   ruh mempengaruhi) Misalnya studi mengenai pengaruh  

   kemiskinan terhadap kriminalitas atau pengaruh kebodo 

   an terhadap kemiskinan.  

        
 



c.Studi Korelasi (Correlation Studies) 
  Studi ini bermaksud untuk mengetahui hubungan  
  linier (hubungan sejajar) antar dua atau lebih se 

  satu (variabel), yang tdk menunjukkan hubungan 

  sebab akibat. Ada  tiga bentuk  hubungan lenier  

  (korelasi) yang dapat dilihat dari koefien korela- 

  si (kuantitatif) terdiri dari : 

 

  #   Korelasi Positif terjadi apabila naik turunnya 

       posisi setiap orang dalam satu variabel diikuti 

       secara sejajar dengan naik turun posisinya  

       pada variabel yg lain di dalam kelompok yang 

       sama. Misalnya korelasi antara variabel ke- 

       miskinan dengan kriminalitas. 

   
 



 # Korelasi Negatif terjadi apabila naik atau turun- 

    nya posisi setiap orang dalam suatu variabel di 

    ikuti dgn naik turunnya secara berlawanan di  

    dlm variabel yg lain pd kelompok yang sama 

    Misalnya korelasi antara harga naik pembeli  

    berkurang, harga turun pembeli bertambah/me- 

    ningkat 

 
 # Korelasi Nihil (korelasi rendah atau tidak berko 
relasi)yang terjadi apabila naik turunnya posisi 
setiap orang dalam satu variabel diikuti dengan 
naik dan turun yang tidak teratur dalam variabel 
yang lain dalam kelompok yang sama.  Misalnya 
naik turunnya posisi setiap orang dlm variabel 
tinggi badan ternyata diikuti secara tidak tera 
tur oleh variabel kecerdasan (inteligensi)  



 

c. Studi Perkembangan (Development Studies) 

    Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsi- 
kan  perubahan yang terjadi bersamaan dengan 
beredarnya waktu pd suatu keadaan, obyek, si 
kap, pemikiran, pendapat dll.  

    1)  Studi Pertumbuhan (Growth Studies)  

         Studi ini bermaksud menggambarkan pertum 

         buhan yg  dialami obyek yang diteliti, baik  

         secara keseluruhan maupun mengenai as- 

         pek-aspek tertentu saja. Misal : studi menge- 

         nai pertumbuhan suatu universitas yang ter- 

         kenal sejarahnya dalam sejarah suatu ban- 

         sa, baik secara keseluruhan atau hanya me- 

         ngenai kualitasnya.  

 



 Studi pertumbuhan terdiri dari dua bentuk sbb: 

 a) Teknik Longitudinal  (Longitudinal Techniques) 
 Teknik ini dilakukan dengan mengikuti pertum- 

     buhan  obyek penelitian dan mencatat perkem- 

     bangannya sejak awal sampai batas usia/wak- 

     tu tertentu.Misalnya penelitian perkembangan 

     anak dgn mengikuti gejala perkembangan seo- 

     rang atau suatu lebaga. 

 b)Teknik Memotong (Cross Sectional Techniques) 

    Teknik dilakukan dengan mengamati pertum- 

    buhan obyek penelitian yang berbeda berdasar- 

    kan pengelompokan tahap perkembangannya 
dan mencatat gejala masing-masing pada saat 
yang sama. Misalnya penelitian perkembangan 
anak dngan mengupulkan sejumlah anak yang 
dikelopokan menurut usia masing-masing dan 
diamati/dicatat gejala perkembangan masing-m 
sing kelompok.   

           



2)Studi Kecenderungan.  
Studi dilakukan untuk memprediksi kecende  

    rungan perkembangan dan/atau perubahan kon 
disi obyek penelilitian pada masa mendatang 
berdasarkan keadaannya sekarang. Mempredik 
si kecenderungan perubahan para PSK yg men 
dapat pelatihan keterampilan. 

   a) Studi Waktu dan Gerak 

       Studi ini digunakan dalam penelitian efisiensi  

       perila ku dalam bekerja (metode kerja) sesuai 

       batas waktu yang ditetapkan untuk mempero- 

       leh produktivitas yg maksimal. 

   b) Analisis Perilaku.  

       Studi perilaku dilakukan untuk mendapatkan 

       informasi yg dapat digunakan dalam menetap 

       kan kriteria peri laku yg terburuk sampai yang 

       terbaik dalam suatu kegiatan, seperti pemim  

       pin, pendidik, dokter dll mendatang berdasar- 

       kan kondisinya sekarang. 



 
PENELITIAN KUALITATIF NATURALISTIK  

@ Pada abad XIX dan berkelanjutan sepanjang abad XX 
    sampai awal abad XXI para ilmuan menempatkan pe ne 
    litian kuantitatif sebagai satu-satunya cara un tuk mene 
    mukan kebenaran ilmu yang obyektif dan menolak ke- 
    benaran yang diperoleh secara rasional.   
 
@ Pada akhir XX hingga sekarang timbul keraguan ba- 
    nyak ilmuwan di bidang Ilmu Sosial dan Budaya m e- 
    ngenai kemampuan metode penelitian kuantitatif dalm  
    memecahkan masalah atau mengungkapkan kondisi 
    obyek penelitian secara tuntas, karena  menyent uh 
    manusia  dan  kehidupannya  yang  bersifat unik  dan 
    komplek. 
 



@Keraguan itu mengundang pradigma baru dalam arti 
mun cul dan berkembang seperangkat kepercayaan/ 
keyakinan, nilai-nilai atau pandangan baru tentang 
manusia dan kehidupannya di lingkungan masing-
masing. 

 
@Pradigma baru itu cenderung bersifat penolakan pada  

penggunaan simbol-simbol bilangan dan perhitungan 
nya melalui rumus-rumus statistik, yang dinilai tid ak 
tuntas dan tidak obyektif dalam menginter pretasi d an 
menyim  pulkan kekomplekan dan keunikan manusia 
dan kehidup annya sebagai makhluk sosial, individua l 
dan bermoral di lingkungan budaya masing-masing 
melalui kegiatan penelitian. 

   
@ Penelitian Kualitatif Naturalistik yang mengutamak an  
    uraian kata-kata/kalimat dari informasi  yang b ersifat  
    alamiah (natural setting) 



�Beberapa pengertian Metode Kualitatif 
Naturalistik : 

   1. adalah prosedur penelitian yg menghasilkan  

       data/informasi deskriptif berupa ucapan (li- 

       san) atau tulisan tentang perilaku individu/ 

       orang, kelompok, ma syarakat atau organisa- 

       si yang dpt diamati dalam setting alamiah dan 

       dikaji dari sudut pandang yg utuh, komprehen 

       sif dan holistik. 

 

    2.adalah cara tertentu dalam Ilmu Pengetahuan 

       Sosial untuk mengungkapkan obyeknya seca  

       ra fundamental melalui pengamatan pada ma 

       nusia dlm kawasannya sendiri dan hubungan- 

       nya dgn orang lain dlm bahasa dan peristilah- 

       annya masing-masing. 



3.Penelitian Kualitatif Naturalistik pada 

dasarnya berarti pengamatan terhadap 

manusia  dalam lingkungan hidupnya, ber 

interaksi dengn mereka, berusaha mema 

hami bahasa dan tafsiran mereka ten- 

tang dunia di sekitarnya. 

 

4.Penelitian Kualitatif Naturalistik adalah 

penelitian yang obyeknya manusia dan 

segala sesuatu yang mempengaruhi peri 

laku dan kehidupannya secara utuh, yang 

dipelajari sebagaimana adanya atau da 

lam keadaan sewajarnya atau secara 

alamiah/naturalistik (natural setting). 
 



Karakteristik penelitian kualitatif naturalistikKarakteristik penelitian kualitatif naturalistikKarakteristik penelitian kualitatif naturalistikKarakteristik penelitian kualitatif naturalistik 

•Latar Alamiah (Natural setting). 

   Penelitian berlangsung dalam situasi sewajar- 

   nya dan dlm kontek suatu keutuhan.  

   Data/informasi diperoleh dr manusia sebagai 

   sumber data/informasi sesuau kehidupan nyata  

   (natural setting), tanpa dipengaruhi si peneliti. 

b.Peneliti sebagai Instrumen Penelitian. 

   Pengumpulan data/informasi dilakukan sendiri  

   oleh peneli ti sebagai instrumen penelitian, tan- 

   pa diwakilkan pada orang lain, meskipun dngan  

   diberi pelatihan.  Peneliti tdk sama dgn siapa  

   pun juga dalam berinteraksi dengan subyek yg  

   ditelitinya. Peneliti harus berada dalam situasi 

   subyek penelitian agar dapat memahami secara 

   utuh da ta/informasi yang diperoleh, tanpa dima- 

   nipulasi oleh pene liti atau yang diteliti.  

 



c. Penelitian Kualitatif Naturalistik Bersifat 
Deskriptif. 

    Penelitian ini bermaksud memaparkan keadaan 
subyek atau bidang penelitian sebagai mana 
adanya (natural setting), baik mengenai sesuatu 
atau hubungan antar dua atau lebih sesuatu, 
maupun hubungan sebab akibat antar dua 
sesuatu atau lebih melalui analisis dan 
interpretasi secara rasional. 

d. Penelitian Kualitatif Naturalistik Mengutamakan 
Proses. 

    Penelitian ini berkeyakinan bahwa dari proses 
peneliti- an yang baik dan benar, akan diperoleh 
produk berupa hasil penelitian yang berkualitas 
berupa kebenaran yg dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah. 

e. Penelitian ini mencari makna terdalam di balik 
perilaku, perbuatan atau kondisi kehidupan 
manusia di dalam ma syarakatnya dengan 
menyelusurinya hingga tuntas. 

 



f. Mengutamakan Data Primer. 

   Penelitian ini mengutamakan data langsung dari 
sumbernya, yang diperoleh dari interaksi lang 
sung dgn cara aktif berpartisipasi menggunakan 
observasi partisipan, atau observasi tdak lang 
sung atau sekurang-kurang melalui interviu ter 
buka dgn sumber data utama dan pelengkap. 

g.Pengujian Keabsahan Data Melalui Triangulasi. 

   Data/informasi dari satu sumber harus dicek ke 
benaran atau keabsahannya pada sumber data/ 
informasi yang lain, yang terkait dengan subyek 
utama. Triangulasi tidak cukup satu kali tetapi 
harus berulang-ulang.  

h.Rincian Kontekstual 

   Data/informasi yang dikumpulkan merupakan 
rincian dari kontekstual yang terdapat di dalam 
masalah atau pertanyaan penelitian yang akan 
diungkapkan dan terkait satu dengan yang lain 
secara utuh. 
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