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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Filsafat Ilmu mulai merebak di awal abad ke – 20, namun di abad ke – 19 

merupakan dasar filsafat ilmu dengan metode yang dimilikinya, metode induksi. 

Filsafat ilmu mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Kemudian kekhawatiran para agamawan, ilmuan dan 

kalangan filusuf sendiri. Kekhawatiran tersebut dikarenakan IPTEK berjalan terlepas 

dari asumsi-asumsi dasar filusufnya seperti landasan : 

- EPISTIMOLOGI 

- ONTOLOGIS 

- AKSIO 

Yang senderung berjalan sendiri sendiri, untuk memahami perkembangan 

IPTEK maka dibutuhkan pemahaman Filsafat Ilmu, yakni meletakkan kembali peran 

dan fungsi IPTEK sesuai dengan tujuan semula. Ini merupakan pokok bahasan utama 

yang akan disinggung objek dan perhatian filsafat ilmu. 



 2 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

I. OBJEK MATERIAL DAN FORMAL FILSAFAT ILMU 

Objek material yang terkandung dalam filsafat ilmu diantaranya adalah 

ilmu pengetahuan, yakni suatu pengetahuan yang disusun secara sistematis 

dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya baik secara ilmiah ataupun secara umum.  

Secara umum  manusia terlibat dengan pengetahuan, secara normal 

dengan perangkat inderanya, akan tetapi seseorang dikatakan sebagai ilmuan 

apabila terlibat dalam aktivitas ilmiah secara konsisten serta merujuk kepada 

prasyarat-prasyarat yang seharusnya dipenuhi seorang ilmuan yakni : 

a. Prosedur Ilmiah 

b. Metode Ilmiah 

c. Adanya gelar berdasarkan pendidikan yang telah ditempuh 

d. Kejujuran ilmiah, yakni suatu kemauan, keterlibatan dalam rangka 

meningkatkan profesionalitas keilmuannya. 

Adapun objek formal filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan, adanya 

permasalahan-permasalahan yang mendasar pada ilmu pengetahuan yang 

berdasarkan pada : 

a. Ontologis “ Apa hakikat ilmu itu sesungguhnya ?” 

b. Epistimologi “Bagaimana cara mempeoleh kebenaran ilmiah ?” 

c. Aksiologis “Apa fungsi ilmu pengetahuan bagi manusia ?” 

Sedang menurut pengetian dari tiga dari objek formal filsafat ilmu diatas 

sebagai berikut : 

a. Ontologis adalah bersifat objektif pada suatu pengembangan ilmu 

dimana objek pengen\mbangan bersifat realitas. 

b. Epistimologi adalah pengembangan ilmu artinya titik tolak 

penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas cara dan prosedur 

dalam memperoleh kebenaran, dalam hal ini yang dimaksud adalah 

metode ilmiah. Adapun metode ilmiah secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yakni siklus empiric untuk ilmu-ilmu 

kealaman dan metode liener untuk ilmu-ilmu sosial – humaniora. 

Yang dimaksud dengan siklus empiric meliputi : 
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1. Observasi 

2. Penerapan metode induksi 

3. Melakukan proses preruntasi (proses percobaan) 

4. Verifikasi, suatu pengajuan ulang terhadap hipoteis yang 

diajukan sehingga menghasilkan suatu teori. 

Yang dimaksud dengan metode liener meliputi : 

1. Persepsi, suatu daya indrawi didalam menghadapi realitas 

2. Kemudian disusun suatu pengertian atau konsepsi. 

3. Kemudian dilakukan suatu prediksi atau perkiraan, ramalan 

tentang kemungkinan yang terjadi dimasa depan. 

c. Aksiologis merupakan sikap etis yang harus dikembangkan oleh 

seorang ilmuan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang 

diyakini dengan kebenaran yang ideology, kepercayaan senantiasa 

dikaitkan dengan ilmu yng sedang bekerja. 

 

II. PENGERTIAN FILSAFAT ILMU 

Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 

mencapai kebenaran yang asli yakni hal yang abadi dan hakiki. 

Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan mengenai 

kebenaran dan terbendung didalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, 

ekonomi, politik, dan estetika. 

Menurut Coenelius Senjamin, filsafat merupakan cabang pengetahuan 

dan filsafat yang menelaah sistematis mengenai sifat dasar, metode-metodenya, 

konsep-konsepnya, peranggapan-peranggapannya, serta letaknya dalam 

kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual. 

Menurut Kolert Adermaun, filsafat adalah ilmu tentang tinjauan kritis 

mengenai pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini, yang telah dibandingkan 

dengan pendapat-pendapat dakerlu, yang telah dibolehkan keempat devinisi 

diatas memperlihatkan sesuatu ruang lingkup atau cakupan yang dibahas 

didalam filsafat ilmu antara lain : 

- Komparasi teritis sejarah perkembangan ilmu 

- Sifat dasar ilmu pengetahuan 

- Metode ilmiah 

- Pra anggapa-anggapan ilmiah 
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- Sikap etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

 

III. TUJUAN FILSAFAT ILMU 

Filsafat ilmu sebagai suatu cabang khusus filsafat yang membicarakan 

tentang sejarah perkembangan ilmu. Metode-metode ilmiah, sikap etis yang 

harus dikembangkan oleh para ilmuan secara umum memiliki tujuan-tujuan 

sebagai berikut : 

- Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga 

orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiahnya. Sehingga terhindar 

dari sikap tak ada pendapat yang paling benar  

- Filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, penguji mengkritik asumsi 

dan metode keilmuan. Sikap yang dip[erlukan disini yakni menerapkan 

metode sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan karena metode 

merupakan sarana berfikir bukan merupakan pengikat ilmu 

pengetahuan. 

- Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan 

secara logis atau rasional. Pengembangan metode dapat 

dipertanggungjawabkan agar dapat dipahami dan dipergunakan secara 

umum, falidnya suatu metode ditentukan dengan dierimanay suatu 

metode tersebut secara umum. 

 

IV. IMPLIKASI MEMPELAJARI FILSAFAT ILMU 

Filsafat ilmu diperlukan pengetahaun dasar yang memadai tentang ilmu, 

baik ilmu alam maupun ilmu sosial supaya para ilmuan dapat memiliki landasan 

berpijak yang kuat. Ilmu alam secara garis besar mesti dikuasai dengan deikian 

pula halnya dengan ilmu sosial. Sehingga antara ilmu yang satu dengan yang 

lain saling menyapa, bahkan menciptakan suatu harmoni yang dapat 

memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Kesadaran seorang ilmuan tidak 

semata berfikir pada bidangnya saja, tanpa mengaitkan dengan kenyataan diluar 

dirinya ini, akan terlihat seperti menara gading, setiap aktifitas keilmuannya 

tidak terlepas dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Filsafat ilmu sangat berguna dan sangat penting. Kepentingannya tentu saja 

diikuti dengan perkembangan IPTEK yang ditandai dengan semakin menajamnya 

ilmu pengetahuan, para ilmuan tidak mudah terperangkap kedalam arogansi 

intelektual. Sikap yang paling terbuka dikalangan ilmuan akan memudahkan kearah 

kepentingan sosial masyarakat dari suatu Negara dimana mereka menjalankan 

kehidupannya. 
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