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SAMBUTAN REKTOR 

Jika engkau ingin meng" abadi", maka tinggalkanlah "Legactj'' 

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap 
manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya 
untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan 
menjadi sebuah legactJ yang akan selalu diingat dan 
dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah 
peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak 
manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, 
namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam 
kelindan sejarah yang "menyejarah". Han ya sebagian kecil 
anak manusia yang mampu menghadirkan dan 
meng'' abadi"kan dirinya dalam garis lingkar lintasan 
sejarah. 

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia 
pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin 
selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan 
waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, 
foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan 
menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula 
aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak 
lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa 
penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil 
Anwar berkata: "Aku ingin hidup seribu tahun lagi". 

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah 
monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi 
legactJ. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta 
terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar 
sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari 
atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan 
dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih 
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dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi 
amal jariah di "alam sana". 

Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan 
Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap 
dosen mampu melahirkan "legacaj' dalam catatan 
kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. 
Gerakan ini diharapkan menjadi "trigger" untuk melahirkan 
karya-karya berikutnya. 

Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin 
tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat 
menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk 
tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai 
Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu 
artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya 
akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN 

Alauddin Makassar. Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi 
catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya. 

Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di 
dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan 
membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al 
Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya 
pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya 
"iqra/baca" dan "al-qalam/pena". Karena itulah, UIN 

sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari 
tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya "baca-tulis" 
pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan 
lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan 
Tuhan. 

Samata, 2 Oktober 2014 
Rektor, 

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah 
melimpahkan hidayah, taufiq, dan inayah-Nya, serta salawat 
dan salam. kepada Nabi Besar Junjungan Muhammad saw. 
Sebagai pembawa obor kebenaran sehingga menjadi 
inspirasi dalam penulisan buku ini dan dapat diselesaikan 
sesuai dengan target yang ditentukan. 

Proses penyelesaian buku ini merupakan suatu 
pekerjaan ilmiah yang membutuhkan tenaga dan 
kesempatan yang serius baik material maupun spiritual. 
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan 
buku ini tetap melibatkan berbagai pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 
disampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima 
kasih yang tak terhingga terutam.a Suami tercinta Arief 
Rahman Hakim, S.Ag yang menjadi mitra dalam membantu 
mengumpulkan referensi guna penulisan buku ini sampai 
kepada proses pengeditan yang hampir lebih sempurna dari 
sisi lay out-nya. Pada tulisan ini tidak mungkin menyebutkan 
pihak-pihak yang terlibat tersebut secara keseluruhan satu 
per satu. Hanya beberapa pihak yang dapat disebutkan, 
tanpa mereduksi meaning partisipasi pihak-pihak lain yang 
turut mengontribusikan sesuatu dalam penyelesaian studi 
ini. 

Pertama-tama ungkapan terima kasih yang paling 
tulus kepada Kedua Orang tua penulis yang telah 
memberikan inspirasi dalam penulisan buku ini terutama 
doa darinya yang tak putus-putusnya dalam kebaikan untuk 
penulis beserta kedua putraku yang mungkin merasa tersita 
waktunya dalam menyapih dan menyayanginya disebabkan 
oleh kesibukan dalam penyusunan buku ini. Ungkapan 
terima kasih yang tak terhingga patut disampaikan kepada 
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Rektor UIN Alauddin beserta para Pembantunya yang telah 
berhasil membina dan mengembangkan UIN yang telah 
mengalami perubahan dan pengembangan sampai sekarang 
ini 

Disadari sepenuhnya bahwa basil karya ilmiah ini 

memiliki kekurangan dan keterbatasan dari berbagai aspek, 
sebagai kodrat manusiawi yang tidak luput dari kesalahan 
dan kekurangan. Saran dan kritikan konstruktif dari para 
pembaca senantiasa diharapkan. 

Semoga usaha yang serius dan penuh kehati-hatian 
dalam penulisan buku ini memberikan nilai manfaat dan 
guna yang bersifat mendidik dan motivasi terutama dalam 
mengamalkan kehidupan yang ilmiah seperti cara berpikir 
epistemologis, ontologis dan aksiologis dalam segala perihal 
yang berkaitan dengan telaah ilmiah dalam mengkaji dan 
menyusun ilmu pengetahuan secara saintifik yang 
berdasarkan hierarki keilmuan. Hanya kepada Allah Swt, 
puji dan kemuliaan penulis persembahkan segala-galanya. 
Amin 

Makassar, 10 November 2014 

Penulis 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Tradisi pemikiran Barat dewasa ini merupakan 
paradigma bagi pengembangan budaya Barat dengan 
implikasi yang sangat luas dan mendalam di semua segi dari 
seluruh lini kehidupan. Memahami tradisi pemikiran Barat 
sebagaimana tercermin dalam pandangan filsafatnya 
merupakan kearifan tersendiri, karena kita akan dapat 
melacak segi-segi positifnya yang layak kita tiru dan 
menemukan sisi-sisi negatifnya untuk tidak kita ulangi. 

Ditinjau dari sudut sejarah, filsafat Barat memiliki 
empat periodisasi. Periodisasi ini didasarkan atas corak 
pemikiran yang dominan pada waktu itu. Pertama, adalah 
zaman Yunani Kuno, ciri yang menonjol dari filsafat Yunani 
kuno adalah ditujukannya perhatian terutama pada 
pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar guna 

menemukan asal mula (arche) yang merupakan unsur awal 
terjadinya gejala-gejala. Para filosof pada masa ini 

mempertanyakan asal usul alam semesta dan jagad raya, 
sehingga ciri pemikiran filsafat pada zaman ini disebut 
kosmosentris. Kedua, adalah zaman Abad Pertengahan, ciri 
pemikiran filsafat pada zaman ini di sebut teosentris. 

Para filosof pada masa ini telah mempraktekkan 
pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama 
Kristiani, akibatnya perkembangan alam pemikiran Eropa 
pada abad pertengahan sangat terkendala oleh keharusan 
untuk disesuaikan dengan ajaran agama, sehingga 
pem.ikiran filsafat terlalu seragam bahkan dipandang 
seakan-akan tidak penting bagi sejarah pemikiran filsafat 
sebenarnya. Ketiga, adalah zaman Abad Modern, para 
filosof zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisis 
filsafat, maka corak filsafat zaman ini lazim disebut 
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antroposentris. Filsafat Barat modern dengan demikian 
memiliki corak yang berbeda dengan filsafat Abad 
Pertengahan. Letak perbedaan itu terutama pada otoritas 
kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan. Jika pada Abad 
Pertengahan otoritas kekuasaan mutlak dipegang oleh 
Gereja dengan dogma-dogmanya, maka pada zaman 
Modern otoritas kekuasaan itu terletak pada kemampuan 
akal manusia itu sendiri. Manusia pada zaman modern tidak 
mau diikat oleh kekuasaan manapun, kecuali oleh 
kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri yaitu akal. 
Kekuasaan yang mengikat itu adalah agama dengan 
gerejanya serta Raja dengan kekuasaan politiknya yang 
bersifat absolut. Keempat, adalah Abad Kontemporer 
dengan ciri pokok pemikiran logosentris, artinya teks menjadi 
tema sentral diskursus filsafat.' 

Tidak mudah menentukan batas yang jelas mengenai 
akhir zaman pertengahan dan awal yang pasti dari zaman 
modem. Hal ini disebabkan perbedaan pandangan para ahli 
sejarah tentang peralihan zaman pertengahan ke zaman 
modem. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa zaman 
pertengahan berakhir ketika Konstantinopel ditaklukkan 
oleh Turki Usmani pada tahun 1453 M. Peristiwa tersebut 
dianggap sebagai akhir zaman pertengahan dan titik awal 
zaman modern. Ada juga yang berpendapat bahwa 
penemuan benua Amerika oleh Columbus pada tahun 1492 
M., menandai awal zaman modem. Para ahli yang lain 
cenderung menganggap era gerakan reformasi keagamaan 
yang dimotori oleh Martin Luther pada tahun 1517 M., 
sebagai akhir zaman pertengahan. Namun mayoritas ahli 

lRizal Mustansyir dan Misnal Munir, selanjutnya disebut 
Rizal, Filsafat Ilmu (Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 
58-59. 
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sejarah mengatakan bahwa akhir abad ke 14 sekaligus 
menjadi akhir zaman pertengahan yang ditandai oleh suatu 
gerakan yang disebut renaissance pada abad ke 15 dan 16. 
Dengan demikian abad ke 17 menjadi bagian awal dari 
zaman filsafat modern. 2 

Istilah Renaissance berasal dari bahasa Perancis. 
Dalam bahasa Latin berarti "re+ nasci" berarti lahir kembali 
(rebirth). Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan 
untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, 
khususnya yang tetjadi di Eropa. Dan lebih khusus lagi di 
Italia, sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula 
digunakan oleh seseorang sejarawan terkenal, Michelet dan 
dikembangkan oleh J. Burckhardt (1860) untuk konsep 
sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat 
individualism, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan 
dunia dan manusia, sebagai periode yang dilawankan 
dengan periode abad pertengahan (runes:270). Karya filsafat 
pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance 
(runes:271).3 

Perkembangan filsafat Ilmu pada abad Pertengahan 
adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh Gereja. 
Dalam. keadaan seperti itu kebebasan pemikiran am.at 
dibatasi, sehingga perkembangan sains sulit terjadi, 
demikian pula filsafat tidak berkembang, bahkan dapat 
dikatakan bahwa manusia tidak mam.pu menemukan 
dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai mencari 
alternatif. Dalam perenungan mencari alternatif itulah 
orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu 

2Mahmud Hamdiy Zaqzuq, selanjutnya disebut Zaqzuq, 
Dirasat ft al-Falsafat al-Hadist (Cet. II; Kairo: Dar al-Tiba'at al- 
Muh}ammadiyyah, 1988), h. 16. 

3Ahmad Tafsir, Filsafat Umum (Cet. VI; Bandung: Pf 

Remaja Rosdakarya, 1998), h. 124. 
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bebas dan maju, pemikiran tidak dikungkung, sehingga 
sains berkembang, yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman 
Yunani kuno tersebut orang melihat kemajuan kemanusiaan 
telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupkan 
kembali.4 

Pada pertengahan abad ke-14, di Italia muncul 
gerakan pembaruan di bidang keagamaan dan 
kemasyarakatan yang dipelopori oleh kaum humanis Italia. 
Tujuan utama gerakan rm adalah merealisasikan 
kesempurnaan pandangan hidup Kristiani dengan 
mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen 
Gerakan ini berusaha meyakinkan Gereja bahwa sifat 
pikiran-pikiran klasik itu tidak dapat binasa. Dengan 
memanfaatkan kebudayaan dan bahasa klasik itu mereka 
berupaya menyatukan kembali Gereja yang terpecah-pecah 
dalam banyak sekte. s 

Tidak dapat dinafikan bahwa pada abad pertengahan 
orang telah mempelajari karya-karya para filosof Yunani 
dan Latin, namun apa yang telah dilakukan oleh orang pada 
masa itu berbeda dengan apa yang diinginkan dan 
dilakukan oleh kaum humanis. Para humanis bermaksud 
meningkatkan perkembangan yang harmonis dari 
kecakapan serta berbagai keahlian dan sifat-sifat alamiah 
manusia dengan mengupayakan adanya kepustakaan yang 
baik dan mengikuti kultur klasik Yunani. Para humanis 
pada umumnya berpendapat bahwa hal-hal yang alamiah 
pada diri manusia adalah modal yang cukup untuk meraih 
pengetahuan dan menciptakan peradaban manusia. Tanpa 
wahyu, manusia dapat menghasilkan karya budaya yang 

4Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, h. 109. 
5Asmoro Achmadi, Filsafat Umum (Cet. V; Jakarta: Pf Raja 

Grafindo Persada, 2003), h. 109. 
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sebenamya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
humanisme telah memberi sumbangannya kepada renaisans 
untuk menjadikan kebudayaan bersifat alamiah. 6 

Zaman renaisans banyak memberikan perhatian 
pada aspek realitas. Perhatian yang sebenarnya difokuskan 
pada hal-hal yang bersifat kongkret dalam lingkup alam 
semesta, manusia, kehidupan masyarakat dan sejarah. Pada 
masa itu pula terdapat upaya manusia untuk memberi 
tempat kepada akal yang mandiri. Akal diberi kepercayaan 
dan porsi yang lebih besar, karena ada suatu keyakinan 
bahwa akal pasti dapat menerangkan segala macam 
persoalan yang diperlukan pemecahannya. Hal rm 
dibuktikan dengan perang terbuka terhadap kepercayaan 
yang dogmatis dan terhadap orang-orang yang enggan 
menggunakan akalnya. Asumsi yang digunakan adalah, 
semakin besar kekuasaan akal, maka akan lahir dunia baru 
yang dihuni oleh manusia-manusia yang dapat merasakan 
kepuasan atas dasar kepemimpinan akal yang sehat. 7 

Pada zaman ini berbagai gerakan bersatu untuk 
menentang pola pemikiran abad pertengahan yang 
dogmatis, sehingga melahirkan suatu perubahan 
revolusioner dalam pemikiran manusia dan membentuk 
suatu pola pemikiran baru dalam filsafat. Zaman renaisans 
terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia 
dalam berpikir seperti pada zaman Yunani kuno. Manusia 
dikenal sebagai animal rationale, karena pada masa ini 

pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Manusia 

6Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2 (Cet. IX; 
Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 11., lihat Jerome R. Ravertz, The 
Philosophy of Science, diterjemahkan Saut Pasaribu, Filsafat llmu, 

Sejarah dan Ruang Ling/mp Bahasan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), h. 29. 

7 Asmoro Achmadi, Filsafat Ilmum, h. 110. 
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ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak 
didasarkan atas campur tangan Ilahi. Saat itu manusia Barat 
mulia berpikir secara baru dan berangsur-angsur 
melepaskan diri dari otoritas kekuasaan Gereja yang selama 
ini telah mengungkung kebebasan dalam mengemukakan 
kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan.s 

Zaman ini juga sering disebut sebagai Zaman 
Humanisme. Maksud ungkapan tersebut adalah manusia 
diangkat dari Abad pertengahan. Pada abad tersebut 
manusia kurang dihargai kemanusiaannya. Kebenaran 
diukur berdasarkan ukuran gereja, bukan menurut ukuran 
yang dibuat oleh manusia sendiri. Humanisme 
menghendaki ukurannya haruslah manusia, karena manusia 
mempunyai kemampuan berpikir. Bertolak dari sini, maka 
humanisme menganggap manusia mampu mengatur 
dirinya sendiri dan mengatur dunia. Karena semangat 
humanisme tersebut , akhimya agama Kristen semakin 
ditinggalkan, sementara pengetahuan rasional dan sains 
berkembang pesat terpisah dari agama dan nilai-nilai 
spiritual. 9 

Renaisans tidak lahir secara kebetulan, tetapi ada pra 
kondisi yang mengawali terjadinya kelahiran tersebut. 
Menurut Mahmud Hamdi Zaqzuq, ada beberapa faktor 
penti.ng yang mempengaruhi kelahiran Renaisans, yaitu: 
a. Implikasi yang sangat signifikan yang ditimbulkan oleh 

gerakan keilmuan dan filsafat. Gerakan tersebut lahir 
sebagai hasil dari penerjemahan ilmu-ilmu Islam ke 
dalam bahasa latin selama dua abad, yaitu abad ke-13 
dan 14. Bahkan sebelumnya telah terjadi penerjemahan 
kitab-kitab Arab di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. 

BRizal, Filsafat llmu, h. 70. 

9 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, h. 110. 
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Hal itu dilakukan setelah Barat sadar bahwa Arab 
memiliki kunci-kunci khazanah turas klasik Yunani.w 

b. Pasca penaklukan Konstantinopel oleh Turki Usmani, 
terjadi migrasi para pendeta dan satjana ke Italia dan 
negara-negara Eropa lainnya. Para sarjana tersebut 
menjadi pionir-pionir bagi pengembangan ilmu di Eropa. 
Mereka secara bahu-membahu menghidupkan turas 
klasik Yunani di Florensia, dengan membawa teks-teks 
dan manuskrip-manuskrip yang belum dikenal 
sebelumnya. 

c. Pendirian berbagai lembaga ilmiah yang mengajarkan 
beragam ilmu, seperti berdirinya Akademi Florensia dan 
College de France di Paris.n Dalam universitas 
universitas abad keduabelas dan abad ketigabelas, ilmu 
pengetahuan telah didasarkan hampir sepenuhnya pad 
tulisan-tulisan dari para penulis Muslim atau Yunani, 
sebagaimana ditetjemahkan dari sumber-sumber bahasa 
Arab dan Yunani. Ilmu pengetahuan Muslim Aristotelian 
tetap merupakan inti dari kurikulum Universitas Paris 
hingga abad keenambelas. Tidak sampai pertengahan 
abad keenambelas dan datangnya Copernicus dalam 
astronomi, Paracelsus dalam ilmu kedokteran dan 
Vesalius dalam anatomi, ilmu pengetahuan Muslim 
Helenistik telah membuka jalan kepada konsep-konsep 
baru tentang manusia dan dunianya, sehingga 
menimbulkan keruntuhan periode abad pertengahan.12 

10Zaqzuq, Diraasaai ft al-Falsafat al-H{adi>s \ah, h. 16. 
11Mehdi Nakosteen, HistonJ of Islamic Origins of Western 

Education A. D. 800-1350 with all Introduction to Medieval Muslim 
Education, diterjemahkan Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah, 
Kontribusi Islam atas dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis abad 

kemasan Islam (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 271. 
12Zaqzuq, Dira>sa>t ft> al-Falsafat al-H{adi>s\ah, h. 17-18. 
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Beberapa penemuan dalam filsafat ilmu pada zaman 
Renaissance ada banyak penemuan di bidang ilmu 
pengetahuan. Di antara tokoh-tokohnya adalah : 

Nicolaus Copernicus (1473-1543), Ia dilahirkan di 
Torun, Polandia dan belajar di Universitas Cracow. 
W alaupun ia tidak mengambil studi astronomi, namun ia 
mempunyai koleksi buku-buku astronomi dan matematika. 
Ia sering disebut sebagai Founder of Astronomy. Ia 
mengembangkan teori bahwa matahari adalah pusat jagad 
raya dan bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu: 
perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran 
tahunan mengitari matahari. Teori itu disebut heliocentric 

menggeser teori Ptolemaic. Ini adalah perkembangan besar, 
tetapi yang lebih penting adalah metode yang dipakai 
Copernicus, yaitu metode mencakup penelitian terhadap 
benda-benda langit dan kalkulasi matematik dari 
pergerakan benda-benda tersebut. t3 

Galileo Galilei (1564-1642) Galileo Galilei adalah 
salah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan 
Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan 
membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal 
yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Ia 
menerima pandangan bahwa matahari adalah pusat jagad 
raya. Dengan teleskopnya, ia mengamati jagad raya dan 
menemukan bahwa bintang Bimasakti terdiri dari bintang 
bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing 
berdiri sendiri. Selain itu, ia juga berhasil mengamati bentuk 
Venus dan menemukan beberapa satelit [upiter.ts 

13Harold H. Titus et al., Living Issues in philosophy, 
diterjemahkan H.M. Rasjidi, Persoalan-Persoalan Filsafat (Cet. I; 
Jakarta: Pf Bulan Bintang, 1984), h. 258. 

14Zaqzuq, Dirasat ft al-Falsafat al-Hadis 
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Francis Bacon (1561-1626) Francis Bacon adalah 
seorang filosof dan politikus Inggris. Ia belajar di Cambridge 
University dan kemudian menduduki jabatan penting di 
pemerintahan serta pemah terpilih menjadi anggota 
parlemen. Ia adalah pendukung penggunaan scientific 
methods, ia berpendapat bahwa pengakuan tentang 
pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah, tetapi 
ia percaya bahwa orang dapat mengungkapkan kebenaran 
dengan inductive method, tetapi lebih dahulu harus 
membersihkan fikiran dari prasangka yang ia namakan idols 
(arca).15 Bacon telah memberi kita pernyataan yang klasik 
tentang kesalahan-kesalahan berpikir dalam Idols of the Mind. 

Dalam bidang filsafat, zaman renaisans tidak 
menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan 
bidang seni dan sains. Filsafat berkembang bukan pada 
zaman itu, melainkan kelak pada zaman sesudahnya yaitu 
zaman modern. Meskipun terdapat berbagai perubahan 
mendasar, namun abad-abad renaisans tidaklah secara 
langsung menjadi lahan subur bagi pertumbuhan filsafat. 
Baru pada abad ke-17 dengan dorongan daya hidup yang 
kuat sejak era renaisans, filsafat mendapatkan 
pengungkapannya yang lebih jelas. Jadi, zaman modern 
filsafat didahului oleh zaman renaisans. Ciri-ciri filsafat 
renaisans dapat ditemukan pada filsafat modern. Ciri 

· tersebut antara lain, menghidupkan kembali rasionalisme 
Yunani, individualisme, humanisme, lepas dari pengaruh 
agama dan lain-lain.w 

Pada abad ke-17 pemikiran renaisans mencapai 
kesempurnaannya pada diri beberapa tokoh besar. Pada 

15Mehdi Nakosteen, HistonJ of Islamic Origins of Western 
Education A. D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim 
Education, h. 276. 

16Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, h. 111. 
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abad ini tercapai kedewasaan pemikiran, sehingga ada 
kesatuan yang memberi semangat yang diperlukan pada 
abad-abad berikutnya. Pada masa ini, yang dipandang 
sebagai sumber pengetahuan, hanyalah apa yang secara 
alamiah dapat dipakai manusia, yaitu akal (rasio) dan 
pengalaman ( empiri). Sebagai akibat dari kecenderungan 
berbeda dalam memberi penekanan kepada salah satu dari 
keduanya, maka pada abad ini lahir dua aliran yang saling 
bertentangan, yaitu rasionalisme yang memberi penekanan 
pada rasio dan empirisme yang memberi penekanan pada 
empiri. 

Perkembangan selanjutnya adalah Rasionalisme, 
Usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal 
sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir renaisans, 
masih berlanjut terus sampai abad ke-17. Abad ke-17 adalah 
era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam 
artian yang sebenamya. Semakin lama manusia semakin 
menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan 
akal, bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal 
segala macam persoalan dapat dijelaskan, semua 
permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk 
seluruh masalah kemanusiaan. 

Dengan kekuasaan akal tersebut, orang berharap 
akan lahir suatu dunia baru yang lebih sempurna, dipimpin 
dan dikendalikan oleh akal sehat manusia. Kepercayaan 
terhadap akal ini sangat jelas terlihat dalam bidang filsafat, 
yaitu dalam bentuk suatu keinginan untuk menyusun secara 
a priori suatu sistem keputusan akal yang luas dan tingkat 
tinggi. Corak berpikir yang sangat mendewakan 
kemampuan akal dalam filsafat dikenal dengan nama aliran 
rasionalisme.t? 

17Rizal, Filsafat llmu, h.73-74. 
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Pada zaman modern filsafat, tokoh pertama 
rasionalisme adalah Rene Descartes (1595-1650). Tokoh 
rasionalisme lainnya adalah Baruch Spinoza (1632-1677) dan 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Descartes dianggap 
sebagai Bapak Filsafat Modem. Menurut Bertrand Russel, 
kata "Bapak" pantas diberikan kepada Descartes karena 
dialah orang pertama pada zaman modem itu yang 
membangun filsafat berdasarkan atas keyakinan diri sendiri 
yang dihasilkan oleh pengetahuan akliah. Dia pula orang 
pertama di akhir abad pertengahan yang menyusun 
argumentasi yang kuat dan tegas yang menyimpulkan 
bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan 
iman, bukan ayat sud dan bukan yang lainnya. Hal ini 

disebabkan perasaan tidak puas terhadap perkembangan 
filsafat yang amat lamban dan banyak memakan korban. Ia 
melihat tokoh-tokoh Gereja yang mengatasnamakan agama 
telah menyebabkan lambannya perkembangan itu. Ia ingin 
filsafat dilepaskan dari dominasi agama Kristen, selanjutnya 
kembali kepada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang 
berbasis pada akal. t8 

Descartes sangat menyadari bahwa tidak mudah 
meyakinkan tokoh-tokoh Gereja bahwa dasar filsafat 
haruslah rasio. Tokoh-tokoh Gereja waktu itu masih 
berpegang teguh pada keyakinan bahwa dasar filsafat 
haruslah iman sebagaimana tersirat dalam jargon credo ut 

intelligam yang dipopulerkan oleh Anselmus. Untuk 
meyakinkan orang bahwa dasar filsafat haruslah akal, ia 
menyusun argumentasinya dalam sebuah metode yang 
sering disebut cogito Descartes, atau metode cogito saja. 

18Riza1, Filsafat llmu, h. 74. 
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Metode tersebut dikenal juga dengan metode keraguan 
Descartes (Cartesian Doubt).19 

Lebih jelas uraian Descartes tentang bagaimana 
memperoleh basil yang sahih dari metode yang ia 
canangkan dapat dijumpai dalam bagian kedua dari 
karyanya Anaximenes Discourse on Methode yang menjelaskan 
perlunya memperhatikan empat hal berikut ini: 

1 )  Tidak menerima sesuatu apa pun sebagai kebenaran, 
kecuali bila saya melihat bahwa hal itu sungguh 
sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu 
keraguan apa pun yang mampu merobohkannya. 

2) Pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu 
sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada suatu 
keraguan apa pun yang mampu merobohkannya. 

3) Bimbinglah pikiran dengan teratur, dengan memulai 
dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, 
kemudian secara bertahap sampai pada yang paling 
sulit dan kompleks. 

4) Dalam proses pencarian dan penelaahan hal-hal sulit, 
selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan 
yang sempuma serta pertimbangan-pertimbangan 
yang menyeluruh, sehingga kita menjadi yakin bahwa 
tidak ada satu pun yang terabaikan atau ketinggalan 
dalam penjelajahan itu.20 

Pada langkah pertama ini Descartes berhasil 
meragukan semua benda yang dapat diindera. Sekarang , 
apa yang dapat dipercaya dan yang sungguh-sungguh ada? 
Menurut Descartes, dalam keempat keadaan itu (mimpi, 
halusinasi, ilusi dan hal gaib), juga dalam jaga, ada sesuatu 
yang selalu muncul. Ada yang selalu muncul baik dalam 

19 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, h. 112-113. 
20Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, h.113. 
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jaga maupun dalam mimpi, yaitu gerak, jumlah dan besaran 
(volume). Ketiga hal tersebut adalah matematika. Untuk 
membuktikan ketiga hal ini benar-benar ada, maka 
Descartes pun meragukannya. Ia mengatakan bahwa 
matematika bisa salah. Saya sering salah menjumlah angka, 
salah mengukur besaran, demikian pula pada gerak. Jadi, 
ilmu pasti pun masih dapat saya ragukan, meskipun 
matematika lebih pasti dari benda. Kalau begitu, apa yang 
pasti itu dan dapat kujadikan dasar bagi filsafatku? Aku 
ingin yang pasti, yang distinct. 21 

Sampailah ia sekarang kepada langkah ketiga dalam 
metode cogito. Satu-satunya hal yang tak dapat ia ragukan 
adalah eksistensi dirinya sendiri yang sedang ragu-ragu. 
Mengenai satu hal ini tidak ada satu manusia pun yang 
dapat menipunya termasuk setan licik dan botak sekali pun. 
Bahkan jika kemudian ia disesatkan dalam berpikir bahwa 
dia ada, maka penyesatan itu pun bagi Descartes merupakan 
bukti bahwa ada seseorang yang sedang disesatkan. Ini 
bukan khayalan, melainkan kenyataan. Batu karang 
kepastian Descartes ini diekspresikan dalam bahasa latin 
cogito ergo sum (saya berpikir, karena itu saya ada). 

Dengan demikian, falsafah rasional mempercayai 
bahwa pengetahuan yang dapat diandalkan bukanlah 
turunan dari dunia _pengalaman melainkan dari dunia 
pikiran. Descartes mengakui bahwa pengetahuan dapat 
dihasilkan oleh indera, tetapi karena dia mengakui bahwa 
indera itu bisa menyesatkan seperti dalam mimpi atau 
khayalan, maka dia terpaksa mengambil kesimpulan bahwa 
data keinderaan tidak dapat diandalkan. 22 

21 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, h.113. 
22Jujun S. Suriasumantri, llmu dalam perspektif (Cet. XVI; 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 100-101. 
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Selain Descartes ada tokoh lain yang menganut 
faham rasionalisme yaitu Spinoza. Beliau beranggapan 
bahwa hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan. Jika Descartes 
membagi substansi menjadi tiga, yaitu tubuh (bodies), jiwa 
(mind) dan Tuhan, maka Spinoza menyimpu1kan hanya ada 
satu substansi. Adapun bodies dan mind bukan substansi 
yang berdiri sendiri, melainkan sifat dari satu substansi yang 
tak terbatas. Ketika ia ditanya/ibagaimana membedakan 
atribut bodies dan mind?" Spinoza memberi jawaban 
mengejutkan: "Anda hanyalah satu bagian dari substansi 
kosmik (universe)". Jika demikian, alam semesta juga adalah 
Tuhan. Bagi Spinoza, Tuhan dan alam semesta adalah satu 
dan sama. Ya, Spinoza percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan 
yang dimaksudkannya adalah alam semesta ini. Tuhan 
Spinoza itu tidak berkemauan, tidak melakukan sesuatu, tak 
mempedulikan manusia dan tak terbatas (ultimate). Inilah 
penjelasan logis dan dapat diketahui tentang Tuhan 
menurut Spinoza.P 

Sebagai penganut rasionalisme, Spinoza dianggap 
sebagai orang yang tepat dalam memberikan gambaran 
tentang apa yang dipikirkan oleh penganut rasionalisme. Ia 
berusaha menyusun sebuah sistem filsafat yang menyerupai 
sistem ilmu ukur (geometri). Seperti halnya orang Yunani, 
Spinoza mengatakan bahwa dalil-dalil ilmu ukur 
merupakan kebenaran-kebenaran yang tidak perlu 
dibuktikan lagi, Spinoza meyakini bahwa jika seseorang 
memahami makna yang dikandung oleh kata-kata yang 
dipergunakan dalam ilmu ukur, maka ia pasti akan 
memahami makna yang terkandung dalam pernyataan 
"sebuah garis lurus merupakan jarak terdekat di antara dua 

23 Ahmad Tafsir, Filsafat Unum,, h.137-138. 

14 



buah titik", maka kita harus mengakui kebenaran 
pemyataan tersebut. Kebenaran yang menjadi aksioma.» 

Pemikiran emperisme, para pemikir di Inggris 
bergerak ke arah yang berbeda dengan tema yang telah 
dirintis oleh Descartes. Mereka lebih mengikuti Jejak Francis 
Bacon, yaitu aliran empirisme.v Empirisme adalah suatu 
doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman 
dalam memperoleh pengetahuan dan pengetahuan itu 
sendiri dan mengecilkan peran akal. Istilah empirisme 
diambil dari bahasa yunani entpeiria yang berarti 
pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan 
rasionalisme. Akan tetapi tidak berarti bahwa rasionalisme 
ditolak sama sekali. Dapat dikatakan bahwa rasionalisme 
dipergunakan dalam kerangka empirisme, atau rasionalisme 
dilihat dalam bingkai empirisme.w 

Orang pertama pada abad ke-17 yang mengikuti 
aliran empirisme di Inggris adalah Thomas Hobbes (1588- 
1679). Jika Bacon lebih berarti dalam bidang metode 
penelitian, maka Hobbes dalam bidang doktrin atau ajaran. 
Hobbes telah menyusun suatu sistem yang lengkap berdasar 
kepada empirisme secara konsekuen. Meskipun ia bertolak 
pada dasar-dasar empiris, namun ia menerima juga metode 
yang dipakai dalam ilmu alam yang bersifat matematis. Ia 
telah mempersatukan empirisme dengan rasionalisme 
matematis. Ia mempersatukan empmsme dengan 
rasionalisme dalam bentuk suatu filsafat materialistis yang 
konsekuen pada zaman modern. 

Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu 
pengetahuan yang bersifat umum, sebab filsafat adalah 

24Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, h.138. 
25Harun Hadiwijono, Sari Sejaralz Filsafat Barat 2 ,  h. 31. 
26Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, h.173. 
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suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat 
akibat, atau tentang penampakan-panampakan yang kita 
peroleh dengan merasionalisasikan pengetahuan yang 
semula kita miliki dari sebab-sebabnya atau asalnya. Sasaran 
filsafat adalah fakta-fakta yang diamati untuk mencari 
sebab-sebabnya. Adapun alatnya adalah pengertian 
pengertian yang diungkapkan dengan kata-kata yang 
menggambarkan fakta-fakta itu. Di dalam pengamatan 
disajikan fakta-fakta yang dikenal dalam bentuk pengertian 
pengertian yang ada dalam kesadaran kita. Sasaran ini 
dihasilkan dengan perantaraan pengertian-pengertian; 
ruang, waktu, bilangan dan gerak yang diamati pada benda 
benda yang bergerak. Menurut Hobbes, tidak semua yang 
diamati pada benda-benda itu adalah nyata, tetapi yang 
benar-benar nyata adalah gerak dari bagian-bagian kecil 
benda-benda itu. Segala gejala pada benda yang 
menunjukkan sifat benda itu ternyata hanya perasaan yang 
ada pada si pengamat saja. Segala yang ada ditentukan oleh 
sebab yang hukumnya sesuai dengan hukum ilmu pasti dan 
ilmu alam. Dunia adalah keseluruhan sebab akibat termasuk 
situasi kesadaran kita.21 

Selanjutnya tradisi empiris diteruskan oleh John 
Locke (1632-1704) yang untuk pertama kali menerapkan 
metode empms kepada persoalan-persoalan tentang 
pengenalan atau pengetahuan. Bagi Locke, yang terpenting 
adalah menguraikan cara manusia mengenal. Locke 
berusaha menggabungkan teori-teori empirisme seperti 
yang diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran 
rasionalisme Descartes. Usaha ini untuk memperkuat ajaran 
empirismenya. la menentang teori rasionalisme mengenai 
idea-idea dan asas-asas pertama yang dipandang sebagai 

27Harun Hadiwijono, Sari Sejaralt Filsafat Barat 2 , h. 32. 
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bawaan manusia. Menurut dia, segala pengetahuan datang 
dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Peran akal adalah 
pasif pada waktu pengetahuan didapatkan. Oleh karena itu 
akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. as 

Locke menekankan bahwa satu-satunya yang dapat 
kita tangkap adalah penginderaan sederhana. Ketika kita 
makan apel misalnya, kita tidak merasakan seluruh apel itu 
dalam satu penginderaan saja. Sebenamya, kita menerima 
serangkaian penginderaan sederhana, yaitu apel itu 
berwarna hijau, rasanya segar, baunya segar dan sebagainya. 
Setelah kita makan apel berkali-kali, kita akan berpikir 
bahwa kita sedang makan apel. Pemikiran kita tentang apel 
inilah yang kemudian disebut Locke sebagai gagasan yang 
rumit atau ia sebut dengan persepsi. Dengan demikian kita 
dapat mengatakan bahwa semua bahan dari pengetahuan 
kita tentang dunia didapatkan melalui penginderaan.29 

Di tangan empirisme Locke, filsafat mengalami 
perubahan arah. Jika rasionalisme Descartes mengajarkan 
bahwa pengetahuan yang paling berharga tidak berasal dari 
pengalaman, maka menurut Locke, pengalamanlah yang 
menjadi dasar dari segala pengetahuan. Namun demikian, 
empirisme dihadapkan pada sebuah persoalan yang sampai 
begitu jauh belum bisa dipecahkan secara memuaskan oleh 
filsafat. 

28Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2 , h. 36. 
29Bambang Q-Anees dan Radea Juli A. Hambali, 

selanjutnya disebut Bambang, Filsafat Llniuk Llmum (Cet. I; Jakarta: 
Prenada Media, 2003), h. 334. 
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BAB II 

SEJARAH KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN 
ILMIU PENGETAHUAN 

Makin banyak manusia tahu, makin banyak 
pertanyaan timbul. Manusia ingin tahu tentang asal dan 
tujuan, tentang dia sendiri, tentang nasibnya, tentang 
kebebasannya dan kemungkinan-kemungkinanya.w Sikap 
ini sudah menghasilkan pengetahuan yang sangat luas, yang 
secara metodis dan sistmatis dibagiatas banyak jenis ilmu. 
Karena itulah ilmu pengetahuan akan melahirkan 
pendekatan baru dalam berbagai penyelidikan. Hal ini 

menunjukkan studi tentang keilmuan tidak akan berhenti 
untuk dikaji bahkan berkembang sesuai dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Semakin berkembanya zaman, semakin berkembang 
pula sains dan teknologi. 31 Fenomena ini merupakan 
kebangkitan kesadaran manusia untuk mengkaji ilmu 
pengetahuan. Dengan dem.ikian, pada hakikatnya upaya 
manusia dengan memperoleh pengetahuan hanya 
didasarkan pada tiga masalah pokok, yakni: apa yang ingin 
diketahui? Bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan itu 
dan apakah nilai atau manfaat pengetahuan itu?.32 Ketiga 
persoalan ini akan menjadi kajian dalam proses mengetahui 
ilmu pengetgahuan. Karena ketiga ilmu pengetahuan 

30Harry, Hammersma, Pintu Masuk ke Dunia Filsafat 
(Yogyakarta; Kanisius, 1981), h. 9 

31 Harold H. Titus, et. al, The Living Issues of Fhilosophy, 
diter. H. M. Rasyidi dengan Judul Persoalan-Persoalan Filsafat ( 
Jakarta: Bulan Bintang, 1984 ), h. 254. 

32Jujun Surya Sumantri, llmu dalam Perspektif ( Cet. IX; 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) h. 2. 
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diperoleh tanpa memperhatikan apa sebenarya apa yang 
akan diketahui, Bagaimana barusaha untuk mengetahuinya 
dan bagaimana ilmu pengetahuan itu bermanfaat baik pada 
diri sendiri maupun kepada orang lain. 

Harus pula diakui bahwa sejarah perkembangan 
ilmu pengetahuan, tidak terlepas dari sejarah perkembangan 
filsafat ilmu, sehingga muncullah ilmuan yang digolongkan 
sebagai filosof dimana mereka meyakini adanya hubungan 
antara ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu. 

A. Hakikat Ilmu Pengetahuan 
Ilmu secara etimologi, term II ilmu II berasal dari 

bahasa arab yang terdiri atas tiga huruf yakni J f: ( r1c,) 
rmengenal, memberi tanda dan petunjuk. 33 Dalam bahasa 
Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal 
dari bahasa Inggris II science". Kata II science" itu sendiri 
berasal dari bahasa Yunani yaitu II scio", 11 scire" yang artinya 
pengetahuan. 

Science ( dari bahasa La tin II scientia", yang berarti 
"pengetahuan" adalah aktivitas yang sistematis yang 
membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk 
penjelasan dan prediksi ten tang alam semesta. 34 Berdasarkan 
Oxford Dictionary, ilmu didefinisikan sebagai aktivitas 
intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis 

33Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia (edisi 
II; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997 ), h. 965. 

34 
11 modern science is a discooenj as well as an invention. It was 

a discooerg that nature generally acts regularly enough to be described by 
laws and even by mathematics; and required invention to devise tile 
techniques, abstractions, apparatus, and organization for exhibiti11g the 
regularities and securing their law-like descriptions." -p.vii, � 
Heilbron, The Oxford Companion to the History of Modern Science 
(New York: Oxford University Press, 2003). h. 23. 
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tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam 
melalui pengamatan dan percobaan'' .3s 

II.mu secara terminologi adalah pengetahuan secara 
mutlak tentang sesuatu yang disusun secara sistematis 
menurut metode-metode tertentu dan dapat digunakan untu 
merenungkan gejala-gejala tertentu di bi dang 
pengetahuan. 36 Pengertian ini mengidentifikasikan bahwa 
ilmu itu memiliki corak tersendiri menurut suatu ketentuan 
yang terwujud dari hasil analisis-analisis secara sistematis. 

The Liang Gie mendefinisikan ii.mu sebagai 
rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan 
suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara 
rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya 
dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan 
berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia.F 

Arhur Thomson yang mendefinisikan ilmu sebagai 
pelukisan fakta-fakta, pengalaman secara lengkap dan 
konsisten meski dalam perwujudan istilah yang sangat 
sederhana.v 

Wibisono mendefinisikan ilmu pengetahuan 
memiliki enam komponen yaitu masalah (problem), sikap 
(attitude), metode (method), aktivitas (activity), kesimpulan 
(conclution), dan pengaruh (effect). 

II.mu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha 
sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan 

35Qxford English Dictionary, 
http://oxforddictionaries.com/ definition/ science 

36Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia ( Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 324. 

37Sumama, Cecep, Filsafat llmu dan Perkembangannua di 
Indonesia. (Iakarta.Bumi Aksara, 2007). h. 56 

38 Loren Bagus, Kamus Filsafat. (lakarta: Gramedia Pustaka 
Utama,1996), h. 307 
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pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam 
alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan 
rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian 
dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian 
ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasarmya.e? 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 
bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha 
sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan 
pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam 
alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan 
rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian 
dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian 
ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. 

B. Kelahiran dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan 
1. Kelahiran Ilmu Pengetahuan 

Keinginan dan kemauan merupakan salah satu unsur 
kekuatan kejiwaan manusia. Keinginan merupakan bagia 
integral dari tri potensi kejiwaan: cipta/ akal (ratinale), rasa 
(emoticon), dan karsa, kemauan, dan keinginan (Will). 
Ketiganya berada dalam satu kesatuan yang utuh dan 
beketja salingmelengkapi. Potensi karsa inilah yang menjadi 
dorongan rasa ingintahu itu muncul dan berkembang. 40 

Pada saat pancaindera, misalnya, menyaksiskan 
sesuatu yang menggejala, maka dorongan ingin tahu segera 
muncul dengan serta-merta yang diikuti oleh perasaan 
kagum, dan akhimya pikiran bergerak mengambil 
peranananaktif.piiran lainmencoba memahami dengan cara 
asosiasi. Misalnya, sesuatu itu jenis apa, lalu dianalisis untuk 

39 B. Arief Sidharta, Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu ?, 
(Bandung; Pustaka Sutra 2008), h.7. 

4oSuparlan Suhartono, Dasar-dasar Filsafat, (Cet n, 

Jogjakarta; Ar-Ruzz, 2005), h. 74. 
22 



mendapatkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya 
dan sifat-sifat yang dimilikinya, dan seterusnya, sampai 
mendapatkan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, 
seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. 

Kebanyakan orang memperoleh pengetahuan dari 
pengalaman yang diperoleh melalui indera yang ia miliki. 
Dengan inderanya ia mengenal hal-hal yang ada di 
sekitamya. Ia tahu akan panasnya api dan dinginnya es dan 
seterusnya. Pengetahuan itu, walaupun tidak disadari dan 
kerapkali juga tidak dirumuskan dengan kata-kata yang jitu 
dan tepat, tetapi diakui kebenarannya, serta dipergunakan 
dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Dalam mencapai pengetahuan ada beberapa proses 
yang akan dilalui yaitu : 

Rasa heran, perasaan ini muncul pertama kali ketika 
orang menghadapi bamag atau sesuatu yang baru saja 
menggejala di hadapannya. Pada saat itu,orang bertanya 
apakah ini? Lalu diperoleh kemungkinan jawaban bahwa 
barang atau sesuatu itu adalah anu. Jawaban apapun bisa 
muncul pada dirinya sendiri yang didasarkan pada 
kebiasaan pengalamannya, namun bisa juga atas kesaksian 
orang lain. 

Keraguan, meskipun telah diperoleh keanuan barang 
atau sesuatu hal, tetapi ia masih merasa bimbang dan ragu 
atas kebenarannya. Orang lalu bertanya lagi benarkah ini 
anu? Sementara itu, ia terus mengumpulkan informasi 
sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam upaya. 
Semakin banyak informasi yang didapatkan semakin 
menipis rasa keraguan itu. 

Perkiraan, dengan sejumlah informasi, pada taraf 
tertentu orang mulai berkurang keraguannya, dan 
sampailah pada perkiraan. Jika dalam keraguan tadi orang 
dalam pikirannya masih setengah-setangah antara 
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pengiyaan dan penidakan, maka dalam perkiraan ini pikiran 
mulai condong ke arah pengiyaan atau penidakan. 

Pendapat, sementara orang masih terus 
mengumpulkan inforamasi tentang barang atau sesuatu hal, 
pada waktu yang sama, setiap informasi diukur dengan 
alasan-alasan, bukti, saksi-saksi, dan diuji secara terus 
menerus. Semakin kuat terhadap alasan-alasan, bukti-bukti, 
saksi-saksi, maka semakin kuat pula kebenaran pengetahuan 
tentang barang atau sesuatu hal itu. Lebih dair itu, jika 
reevansi antara pengetahuan informatif yang satu dengan 
yang lain menjadi jelas adanya, maka dalam taraf ini orang 
dengan pikirannya telah mempunyai pendapat. 

Kepastian, proses pemikiran akan mencapai tingkat 
kepastian apabila pendapat yang telah ada itu benar-benar 
lolosa dari ujian dan percobaan yang dilakukan berulang 
ulang. Pengetahuan yang pasti ini sudah bersifat umum dan 
obyektif. Artinya berlaku bagi siapa saja, kapan saja dan 
dimana saja, karena memang sesuai dengan kenyataan 
keaadaan. 

Keyakinan. Akibat dari pengetahuan yang pasti 
adalah pengetahuan yang meyakinkan. Keyakinan ini lalu 
membentuk suatu pendirian yang kukuh dantidak bisa 
diubah, karena didalamnya berisi dengan pengetahuan yang 
pas ti. 

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan 
Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi 

periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan 
menjadi empat periode: pada zaman Yunani kuno, pada 
zaman Islam, pada zaman renaisans dan modem, dan pada 
zaman kontemporer. 41 Menurut George J. Mouly, permulaan 

41 Amsal Bakhtiar, Filsafat llmu (Iakarta, Rajawali Pers, 
2010), h. 16-17. 
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ilmu dapat diusut sampai pada permulaan manusia. Tak 
diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan 
beberapa hubungan yang bersifat empms yang 
memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia. 
Masa manusia purba dikenal juga dengan masa pra 
sejarah.42 

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai awal 
periodisasi ilmu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
ilmu lahir seiring dengan adanya manusia di muka bumi, 
hanya saja penamaan ilmu-ilmu itu biasanya muncul 
belakangan. Dalam hal ini, George J. Mouly berbicara asal 
muasal ilmu kaitannya dengan manusia, setidaknya ia 

memaparkan hubungan antara ilmu dan manusia seperti 
ayam dan telur. Amsal Bakhtiar memilih untuk memulai 
berbicara riwayat ilmu sejak ilmu mulai mudah 
"terindetifikasi". Dibawah rm akan memaparkan 
perkembangn ilmu pengetahuan sejak diputuskannya 
penamaan ilmu, yaitu sejak zaman Yunani. 

2.1.Ilmu dalam Peradaban Zaman Kuno 
a. Ilmu pada Zaman Yunani 
Di dalam banyak literatur menyebutkan bahwa 

periode Yunani merupakan tonggak awal berkembangnnya 
ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban umat manusia. 
Perkembangan ilmu ini dilatarbelakangi dengan perubahan 
paradigma dan pola pikir yang berkembang saat itu. 
Sebelumnya bangsa Yunani masih diselemuti oleh pola pikir 
mitosentris, namun pada abad ke 6 SM di Yunani lahirlah 
filsafat yang dikenal dengan the greek miracle. Dengan 
paradigma ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat 
karena menjawab persoalan disekitamya dengan rasio dan 

42 Jujun S. Suriasumantri, Perkembangan Ilmu, dalam llmu 

dalam Perspektif: Sebuah Kuntpulan Karangan Tentang Hakekat llmu, 

Oakarta; Gramedia, 1991), h.87. 
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meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul 
yang irrasional. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris 
masih sangat kental mewamai pemikiran bangsa Yunani 
sebelum berubah menjadi logosentris. 

Seiring dengan berkembangannya waktu, filsafat 
dijadikan sebagai landasan berfikir oleh bangsa Yunani 
untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang 
pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu 
pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa 
hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat 
Yunani merupakan entri poin untuk memasuki peradaban 
baru um.at manusia. Inilah titik awal manusia menggunakan 
rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya 
dan alam jagad raya. Jones dalam A Histon1 of Western, 
mengatakan bahwa awal dan akar kebangkitan filsafat dan 
sains Barat seperti sekarang ini adalah warisan intelektual 
Yunani.43 

b. Ilmu pada Zaman Romawi 
Ilmu pengetahuan yang pernah ditorehkan oleh 

Bangsa Romawi tidak bisa dilepaskan dari bangunan ilmu 
pengetahuan yang telah disumbangkan oleh bangsa Yunani. 
Di dalam banyak literatur yang ada, disebutkan bahwa 
bangsa Romawi merupakan bangsa yang pertama kali 
mengaplikasikan teori-teori yang pernah dirumuskan oleh 
bangsa Yunani, sehingga mata rantai kelimuan yang mulai 
memudar yang seolah-olah putus dalam sejarah 
perkambangan ilmu pengetahuan bangsa Yunani menjadi 
tumbuh kembali. Sehingga di dalam lapangan inovasi ilmu 

43 Jones, W.T.C, A HistonJ of Westem Philosophy, The 
Classical Mind, Harcourt Brace Jovanovich Publisher, Chicago, 1970, 
hlm.2. dalam Hamid Fahmy Zarkasyi, "Akar Kebudayaan Barat", 
http://donnyreza.net/lib/INSISTS/Akar Kebudayaan Baratpdf, 
(23 sepetember 2013) 
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pengetahuan, bangsa Romawi tidak banyak melahirkan 
para pemikir yang ulung, konseptor yang handal, dan 
perumus teori dalam rangka melebarkan sayap ilm.u 
pengetahuan. Dengan kata lain, bangsa rm tidak 
menekankan soal-soal praktis dan mengabaikan teori ilmiah, 
sehingga pada masa ini tidak muncul ilmuwan yang 
terkemuka. Memang ada dua ilmuan yang sangat besar 
yang hidup selama pemerintahan Marcus Aurelius pada 
abad kedua masehi, namun keduanya adalah bangsa 
Yunani+' Namun yang perlu dicatat bahwa bangsa Romawi 
membuat pemikiran spekulatif Yunani menjadi praktis dan 
dapat diterapakan dengan mudah. 

2.2. Ilmu dalam Peradaban Abad Pertengahan 
Dominasi para teolog pada masa ini mewarnai 

aktivitas ilmiah pergerakan ilm.u pengetahuan. Hal ini dapat 
dilihat dari semboyan yang berlaku bagi ilm.u pada masa ini 

adalah ancillla theologia a tau abdi agama. 45 A tau dengan kata 
lain, kegiatan ilm.iah diarahkan untuk mendukung 
kebenaran agama. Agama Kristen menjadi problema 
kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah 
yang merupakan kebenaran sejati. Inilah yang dianggap 
sebagai salah satu penyebab masa ini disebut dengan Abad 
gelap (dark age). Usaha-usaha menghidupkan kembali 
keilmuan hanya sesekali dilakukan oleh raja-raja besar 
seperti Alfred dan Charlemagne. 

Namun di Timur terutama di wiayah kekuasaan 
Islam justru terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang 
pesat. Di saat Eropa pada zaman Pertengahan lebih berkutat 

44 erome R. Ravertz, Filsafat llmu : Sejarah dan Ruang 
Lingkup Bahasan, cetakan keempat (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 
2004), h. 18 

45 Surajiyo, Filsafat llmu dan Perkembangannva di Indonesia, 
Oakarta; PT Bumi Aksara, 2007), h. 85 
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pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam 
melakukan pentetjemahan besar-besaran terhadap karya 
karya filosof Yunani, dan berbagai temuan di lapangan 
ilmiah lainnya. 46 

2.3. Ilmu pada Zaman Renainsans (14-16 M) 

Renaisans merupakan era sejarah yang penuh 
dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti 
bagi perkembangan ilmu. Orang pertama yang 
menggunakan istilah renaisans adalah Michelet. Para 
sejarahwan biasanya menggunakan istilah ini untuk 
menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, 
khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia 
sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Renaisans adalah periode 
perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau 
sesudah abad kegelapan sampai muncul abad modern 
Renaisans merupakan era sejarah yang penuh dengan 
kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi 
perkembangan ilmu. Ciri utama renaisans yaitu humanisme, 
individualisme, sekulerisme, empirisisme, dan 
rasionalisme. 47 

Ravertz menuturkan bahwa kemajuan Islam pada 
abad ke-12 dengan peradaban yang lebih tinggi yang 
terdapat di Spanyol dan Palestina dan sebagian lagi 
disebabkan perkembangan kota berbagai kota dengan kelas 
atanya sangat memberikan pengaruh besar munculnya 
renaisans ditengah-tengah abad gelap yang melanda Eropa. 
Dari pergaulan dengan peradaban Islam ini, muncullah 
karangan-karangan spekulatif sederhana tentang filsafat 
ilmiah. Abad ke-13 menyaksikan berdirinya universitas dan 

46 Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu,cet. II 
(Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2002), h. 128 

47 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum : Akal dan Haii Sejak Thales 
sampai Capra. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 49 
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zaman kebesaran pengetahuan skolastik. Thomas Aquinas, 
seorang teolog terkemuka dan Roger Bacon, penganjur 
metode eksperimental, termasuk dalam zaman ini. 

Ilmu pengetahuan yang berkemang maju pada masa 
ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokohnya yang terkenal 
antara lain : Roger Bacon, Copernicus, Galileo Galilei. Bacon 
berpendapat bahwa matematika meruakan syarat mutlak 
untuk mengolah semua pengetahuan. Sekalipun ia 

menganjurkan pengalaman sebagai basis ilmu pengetahuan, 
namun ia sendiri tidak meninggalkan tulisan atau karya 
yang cukup berarti bagi ilmu pengetahuan. 

2.4. Ilmu pada Zaman Modem (17-19 M) 
Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman 

modem ini sesunguhnya sudah dirintis pada masa 
Ranaissance, yaitu pada abad XIV, dan dimatangkan oleh 
'gerakan' Aufklaerung di abad ke-18. Di dalamnya ada dua 
indikasi yaitu, pertama, semakin berkurangnya kekuasaan 
Gereja, kedua, semakin bertambahnya kekuasaan ilmu 
pengetahuan. 48 Sehingga dengan demikian, membawa 
benua Eropa sebagai basis perkembangan ilmu 
pengetahuan. 

2.5. Ilmu pada Zaman Kontemporer 
Zaman kontemporer adalah era perkembangan 

terakhir yang tetjadi dari abad 20-an hingga sekarang. 
Perkembangan ilmu di zaman ini mengalami kemajuan 
pesat, sehingga spesialisasi ilmu semakin meningkat. 
Hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi, ilmu-ilmu sosial 
seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, 
dan politik serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan 

48 Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu,cet. Il, 
h. 133 
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biologi serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi 
rekayasa genetika, informasi, dan komunikasi. 

Menurut sejumlah pengamat perkembangan ilmu 
pengetahuan bahwa zaman kontemporer identik dengan 
rekonstruksi, dekonstruksi, dan inovasi-inovasi teknologi di 
berbagai bidang. Sasaran rekonstruksi dan dekonstruksi 
biasanya teori-teori ilmu sosial, eksakta, dan filsafat yang 
ada sudah ada sebelumnya. 

Di awal zaman kontemporer ini, ilmu pengetahuan 
banyak dihasilkan oleh ilmuan Barat. Hal ini mulai mencuat 
ketika Barat berhasil menciptakan born atom yang dianggap 
merupakan salah satu "produk gemilang" IPTEK, dan 
menelan korban ratusan ribu jiwa manusia di Hiroshima 
dan Nagasaki pada tahun 1945.49 

Namun seiring dengan waktu betjalan, peredaran 
ilmu pengetahuan mulai tidak saja berkiblat ke Barat 

saja, tetapi kini ilmu pengetahuan mulai 
dikembangkan di berbagai Negara, khususnya Negara 
negara Asia, seperti Jepang, Cina, Korea, India, dan Iran. 

C. Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan 
Secara kuantitatif muncullah berbagai jenis ilmu 

pengetahuan khusus dengan objek studi yang berbeda-beda. 
Terhadap objek manusia dan masyarakatnya, berkembang 
ilmu pengetahuan humaniora dan ilmu pengetahuan sosial. 
Terhadap objek alam dan anasir-anasirnya, berkembang 
ilmu pengetahuan alam meliputi fisika, kimia, biologi dan 
matematika. so 

49 Anonim, "Filsafat Ilmu Pengetahuan", 
http://syiena.wordpress.com/2008/03/21/filsafat-ilmu 
pengetahuan/, (23 September2013) 

SoSuparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Cet.I, 
Jogjakarta; Ar-Ruzz, 2005), h. 21. 
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1) Ilmu Pengetahuan Eksakta 
Ilmu alam adalah istilah yang digunakan yang 

merujuk pada rumpun ilmu dimana obyeknya adalah 
benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti 
dan umum, berlaku kapan pun dimana pun. 

Ilmu alam mempelajari aspek-aspek fisik & 

nonmanusia tentang Bumi dan alam sekitamya. Ilmu-ilmu 
alam membentuk landasan bagi ilmu terapan, yang 
keduanya dibedakan dari ilmu sosial, humaniora, teologi, 
dan seni. 

Matematika tidak dianggap sebagai ilmu alam, akan 
tetapi digunakan sebagai penyedia alat atau perangkat dan 
kerangka kerja yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam. 
Istilah ilmu alam juga digunakan untuk mengenali "ilmu" 
sebagai disiplin yang mengikuti metode ilmiah, berbeda 
dengan filsafat alam. Di sekolah, ilmu alam dipelajari secara 
umum di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (biasa 
disingkat IPA).st 

Tingkat kepastian ilmu alam relatif tinggi mengingat 
obyeknya yang kongkrit, karena hal ini ilmu alam lazim juga 
disebut ilmu pasti. 

Di samping penggunaan secara tradisional di atas, 
saat ini istilah "ilmu alam" kadang digunakan mendekati arti 
yang lebih cocok dalam pengertian sehari-hari. Dari sudut 
ini, "ilmu alam'' dapat menjadi arti altematif bagi biologi, 
terlibat dalam proses-proses biologis, dan dibedakan 
dari ilmu fisika (terkait dengan hukum-hukum fisika 
dan kimia yang mendasari alam semesta. 
Cabang-cabang utama dari ilmu alam adalah: 

), Astronomi 

__ s1Definisi dan Pembagian Ilmu 

http://wangparsud11.blogspot.com/2012/03/definisi 
dan-pembagian-ilmu.html, (4 September 2013). 
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),,> Biologi 
),,> Ekologi 
? Fisika 
� Geologi 
� Geografi fisik berbasis ilmu 
� Ilmu bumi 
� Kimia 

2) Ilmu Pengetahuan Sosial 
Ilmu sosial (Inggris:social science) atau ilmu 

pengetahuan sosial (Inggris:social studies) adalah sekelompok 
disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang 
berhubungan dengan manusiadan lingkungan sosialnya. 
Ilmu rm berbeda dengan seni dan humaniora karena 
menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari 
manusia, termasuk metoda kuantitatif dan kualitatif. Istilah 
ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan 
cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi. 
perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan masa 
lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, IPS tidak 
memusatkan diri pada satu topik secara mendalam 
melainkan memberikan ti.njauan yang luas terhadap 
masyarakat. s2 

Ilmu sosial, dalam mempelajari aspek-aspek 
masyarakat secara subjektif, inter-subjektif, dan objektif atau 
struktural, sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila 
dibanding dengan ilmu alam. Namun sekarang, beberapa 
bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metoda 
kuantitatif. Demikian pula, pendekatan interdisiplin dan 
lintas-disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku 
manusia serta faktor sosial dan lingkungan yang 

s2 Definisi da,z Pembagian Ilmu 

http://wangparsudll.blogspot.com/2012/03/definisi-dan 
pembagian-ilmu.html, (4 September 2013). 
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mempengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu 
alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu 
sosial. Penggunaan metoda kuantitatif dan kualitatif telah 
makin banyak diintegrasikan dalam studi tentang tindakan 
manusia serta implikasi dan konsekuensinya. 

Karena sifatnya yang berupa penyederhanaan dari 
ilmu-ilmu sosial, di Indonesia IPS dijadikan sebagai mata 
pelajaran untuk siswa sekolah dasar (SD), dan sekolah 
menengah tingkat pertama(SMP /SLTP). Sedangkan untuk 
tingkat di atasnya, mulai dari sekolah menengah tingkat 
atas (SMA) dan perguruan tinggi, ilmu sosial dipelajari 
berdasarkan cabang-cabang dalam ilmu tersebut khususnya 
jurusan atau fakultas yang memfokuskan diri dalam 
mempelajari hal tersebut. 
Cabang-cabang utama dari ilmu sosial adalah: 

./ Antropologi, yang mempelajari manusia pada 
umumnya, dan khususnya antropologi budaya, yang 
mempelajari segi kebudayaan masyarakat 

./ Ekonomi, yang mempelajari produksi dan 
pembagian kekayaan dalam masyarakat 

./ Geografi, yang mempelajari lokasi dan variasi 
keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas 
permukaan bumi 

./ Hukum, yang mempelajari sistem aturan yang telah 
dilembagakan 

./ Linguistik, yang mempelajari aspek kognitif dan 
sosial dari bahasa 

./ Pendidikan, yang mempelajari masalah yang 
berkaitan dengan belajar, pembelajaran, serta 
pembentukan karakter dan moral 

./ Politik, yang mempelajari pemerintahan sekelompok 
manusia (termasuk negara) 
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./ Psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses 
mental 

./ Sejarah, yang mempelajari masa lalu yang 
berhubungan dengan umat manusia 

../ Sosiologi, yang mempelajari masyarakat dan 
hubungan antar manusia di dalamnya 

3) Ilmu Pengetahuan Humaniora 
Humaniora berarti "ilmu pengetahuan (agama, 

filsafat, sejarah, bahasa, dan sastra, pelbagai cabang seni, 
dsb) yang berusaha menafsirkan makna kehidupan manusia 
di dunia dan berusaha menafsirkan martabat kepada 
penghidupan dan eksistensi manusia". 53 Sedangkan 
menurut kamus Merriam-Webster, humaniora yang dalam 
bahasa Inggris disebut humanities adalah cabang kajian 
(sebagaimana filsafat, seni, dan bahasa) yang menyelidiki 
konsep-konsep dan persoalan-persoalan manusia yang 
berbeda dengan proses-proses alami (seperti fisika atau 
kimia) dan hubungan-hubungan sosial (seperti dalam 
antropologi atau ekonomi). Senada dengan definisi ini, 

Woodhouse, mengatakan bahwa humanities merupakan 
sekelompok disiplin pendidikan yang isi dan metodenya 
dibedakan dari ilmu-ilmu fisik dan biologi, dan juga paling 
tidak dibedakan dari ilmu-ilmu sosial. Kelompok kajian 
humanities meliputi bahasa, sastra, seni, filsafat, dan sejarah. 

Dari pengertian-pengertian di atas, kita bisa 
menyimpulkan setidaknya dua hal. Yang pertama, 
humaniora adalah ilmu yang mengkaji hakikat manusia 
beserta persoalan-persoalan manusiawi mereka dengan 
tujuan untuk meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. 
Karena humaniora mempelajari tentang manusia, oleh 

53 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia ( Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1990 ), h. 361 
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karena itu, objek material ilmu ini sebenarnya adalah 
manusia itu sendiri. 

Yang kedua, humaniora terdiri dari cabang-cabang 
ilmu lain, diantaranya bahasa, sastra, filsafat, sejarah, dan 
seni. Ilmu-ilmu ini pada dasarnya sama-sama mengkaji 
tentang manusia, namun dengan cara yang berbeda-beda.v 

Sebagai contoh, bahasa mengkaji manusia melalui perilaku 
komunikasi verbal yang dilakukannya. Sastra mengkaji 
manusia melalui karyanya yang berupa tulisan-tulisan 
bernilai tinggi yang mencerminkan kedalaman berfikir dan 
olah rasa. Filsafat mengkaji manusia melalui pemikiran 
pemikiran bijaksananya yang selalu ingin menemukan 
hakikat kebenaran dan eksistensinya. Sejarah mengkaji 
manusia dengan menyelidiki segala hal yang ditiggalkannya 
yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi, 
kehidupan, ataupun peristiwa yang terjadi di masa lalu. 
Sedangkan seni mengkaji manusia dengan melihat karya 
karyanya yang artistik dan bernilai estetika tinggi yang 
merupakan perwujudan dari implementasi yang mendalam 
terhadap potensi kemanusiaan yang berupa cipta, rasa, 
karya, dan karsa. 

Humaniora merupakan rumpun keilmuan yang 
memiliki karakteristik yang khas. Jerome Kagan (4) 
memformulasikan karakteristik humaniora sebagai sebuah 
kajian yang tertarik memahami reaksi manusia pada 
kejadian-kejadian yang dialami dan makna-makna yang 
disematkannya pada pengalaman-pengalaman yang 
dialaminya sebagai sebuah fungsi dari budaya, era historis, 
dan sejarah hidup. Lebih jauh, dalam artikelnya pada jurnal 
filsafat Wisdom, dikatakan: 

54Pujo Sakti, "Humaniora dan Posmodemisme", 
http://pujosaktinurcahyo. wordpress.comfl.011/02/09/humaniora-dan 
posmodernisme/ 
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Humaniora merupakan studi yang memusatkan 
perhatiannya pada kehidupan manusia, menekankan unsur 
kreativitas, kebaharuan, orisinalitas, keunikan, Humaniora 
berusaha mencari makna dan nilai, sehingga bersifat 
normatif. Dalam bidang humaniora rasionalitas tidak hanya 
dipahami sebagai pemikiran tentang suatu obiek atas dasar 
dalil-dalil akal, tetapi juga hal-hal yang bersifat imajinatif, 
sebagai contoh: Leonardo da Vinci mampu menggambar 
sebuah lukisan yang mirip dengan bentuk helikopter jauh 
sebelum ditemukan pesawat terbang. 

Lalu, seberapa pentingkah kajian ilmu humaniora 
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni? Jawabnya, tentu saja penting! Humaniora, menurut 
saya, merupakan ruh dari semua ilmu. Betapa tidak, 
humaniora merupakan satu-satunya rumpun ilmu yang 
mempelajari manusia dengan tujuan untuk memahami 
hakekat manusia itu sendiri agar bisa lebih memanusiakan 
manusia. Sedangkan di lain pihak, rumpun ilmu lain 
hanyalah bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia 
di dunia melalui kajian-kajian dan penemuan-penemuan. 
Dengan kata lain, sains dan ilmu sosial memudahkan 
kehidupan manusia, sedangkan makna serta hakikat tentang 
manusia dan kehidupan itu sendiri dijelaskan oleh 
humaniora. Tentunya, manusia tidak akan pernah bisa 
mengembangkan segala macam potensinya (termasuk di 
bidang sains dan ilmu sosial) jika tidak pernah memahami 
ten tang hakikat dan keberadaanya. 55 

Salah satu alasan kenapa humaniora saya sebut 
sebagi "ruh" ilmu lain, karena humaniora memberikan arah 
dan makna bagi keberadaan dan perkembangan ilmu lain. 

55 Pujo Sakti, "Humaniora dan Posmodemisme", 
http:j/pujosaktinurcahyo.wordpress.com(l.011/02/09/humaniora-dan 
posmodernisme/ 
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Humaniora juga memberikan makna bagi kehidupan kita 
dengan cara mengingatkan kita untuk selalu menjaga nilai 

kemanusiaan kita sebagai manusia yang sekaligus membuat 
kita berbeda dan lebih mulia dari pada makhluk lain. 

Di sisi lain, humaniora temyata juga memiliki peran 
lain yang sangat vital dalam teknologi informasi dan 
komunikasi. Peran bahasa dalam komunikasi dan transfer 
informasi merupakan sesuatu yang tak dapat diragukan 
perannya. Tak bisa dibayangkan bagaimanakah sebuah 
informasi disampaikan tanpa menggunakan bahasa, atau 
bagaimana komunikasi verbal bisa berjalan tanpa 
menggunakan bahasa.w 

56 Pujo Sakti, "Humaniora dan Posmodemisme", 
http://pujosaktinurcahyo.wordpress.com/l.011/02/09/hitmaniora-dan 
posmodemisme/ 
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BAB III 

STUDI HISTORISIT AS FILSAFAT ILMU 

Ditinjau dari segi historis, hubungan antara filsafat 
dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang 
sangat menyolok. Pada permulaan sejarah filsafat di Yunani, 
"philosophia" meliputi hampir seluruh pemikiran teoritis. 
Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dikemudian 
hari, ternyata juga kita lihat adanya kecenderungan yang 
lain. Filsafat Yunani Kuno yang tadinya merupakan suatu 
kesatuan kemudian menjadi terpecah-pecah baca Bertens, 
1987, Nuchelmans, 1982. 

Lebih lanjut Nuchelmans (1982), mengemukakan 
bahwa dengan munculnya ilmu pengetahuan alam pada 
abad ke 17, maka mulailah terjadi perpisahan antara filsafat 
dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapatlah 
dikemukakan bahwa sebelum abad ke 17 tersebut ilmu 
pengetahuan adalah identik dengan filsafat. Pendapat 
tersebut sejalan dengan pemikiran Van Peursen (1985), yang 
mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari 
filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada 
sistem filsafat yang dianut. 

Dalam perkembangan lebih lanjut menurut Koento 
Wibisono (1999), filsafat itu sendiri telah mengantarkan 
adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana 
"pohon ilmu pengetahuan" telah tumbuh mekar-bercabang 
secara subur. Masing-masing cabang melepaskan diri dari 
batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing 
mengikuti metodologinya sendiri-sendiri. 

Dengan demikian, perkembangan ii.mu pengetahuan 
semakin lama semakin maju dengan munculnya ilmu-ilmu 
baru yang pada akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu 
pengetahuan baru bahkan kearah ilmu pengetahuan yang 
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lebih khusus lagi seperti spesialisasi-spesialisasi. Oleh 
karena itu tepatlah apa yang dikemukakan oleh Van Peursen 
(1985), bahwa ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu 
sistem yang jalin-menjalin dan taat asas (konsisten) dari 
ungkapan-ungkapan yang sifat benar-tidaknya dapat 
ditentukan. 

Terlepas dari berbagai macam pengelompokkan atau 
pembagian dalam ilmu pengetahuan, sejak F. Bacon (1561- 
1626) mengembangkan semboyannya "Knowledge Is 
Power", kita dapat mensinyalir bahwa peranan ilmu 
pengetahuan terhadap kehidupan manusia, baik individual 
maupun sosial menjadi sangat menentukan. Karena itu 
implikasi yang timbul menurut Koento Wibisono (1984), 
adalah bahwa ilmu yang satu sangat erat hubungannya 
dengan cabang ilmu yang lain serta semakin kaburnya garis 
batas antara ilmu dasar-murni atau teoritis dengan ilmu 
terapan atau praktis. 

Untuk mengatasi gap antara ilmu yang satu dengan 
ilmu yang lainnya, dibutuhkan suatu bidang ilmu yang 
dapat menjembatani serta mewadahi perbedaan yang 
muncul. Oleh karena itu, maka bidang filsafatlah yang 
mampu mengatasi hal tersebut. Hal ini senada dengan 
pendapat Immanuel kant ( dalam kunto Wibisono dkk., 1997) 
yang menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu 
yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup 
pengetahuan manusia secara tepat. Oleh sebab itu Francis 
bacon (dalam The Liang Gie, 1999) menyebut filsafat sebagai 
ibu agung dari ilmu-ilmu (the great mother of the sciences). 

Lebih lanjut Koento Wibisono dkk. (1997) 
menyatakan, karena pengetahuan ilmiah atau ilmu 
merupakan "a higher level of knowledge", maka lahirlah 
filsafat ilmu sebagai penerusan pengembangan filsafat 
pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat 
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menempatkan objek sasarannya: Ilmu (Pengetahuan). 
Bidang garapan filsafat ilmu terutama diarahkan pada 
komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi 
eksistensi ilmu yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi. 
Hal ini didukung oleh Israel Scheffler ( dalam The Liang Gie, 
1999), yang berpendapat bahwa filsafat ilmu mencari 
pengetahuan umum tentang ilmu atau tentang dunia 
sebagaimana ditunjukkan oleh ilmu. 

Interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti 
bahwa filsafat dewasa ini tidak dapat berkembang dengan 
baik jika terpisah dari ilmu. Ilmu tidak dapat tumbuh 
dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Dengan mengutip 
ungkapan dari Michael Whiteman (dalam Koento Wibisono 
dkk.1997), bahwa ilmu kealaman persoalannya dianggap 
bersifat ilmiah karena terlibat dengan persoalan-persoalan 
filsafati sehingga memisahkan satu dari yang lain tidak 
mungkin. Sebaliknya, banyak persoalan filsafati sekarang 
sangat memerlukan landasan pengetahuan ilmiah supaya 
argumentasinya tidak salah. 

A. Terminologi Filsafat Ilmu 
A.1. Pengertian Filsafat 
Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu 

Philosophia. Kata dasarnya adalah Philein/Philia dan Sophia. 
Philein atau philia artinya cinta atau mencintai dan sophi« 
artinya kearifan'". Secara etimologi istilah filsafat ini 

mengalami perkembangan pesat yang dalam 
perjalanannya dikenal di berbagai negara. 

Perkembangan istilah filsafat ini selanjutnya 
dikenal dalam bahasa Inggris "Philosophy" yang biasanya 

57 The Liang Gie, Suatu Konsepsi Ke Arah Penertiban Bidang 
Filsafat, alih Bahasa Ali Mudhafir (Yogyakarta : Karya Kencana, 
1977), h.5 
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ditetjemahkan ke dalam pengertian "Cinta Kearifanw" 
pengertian filsafat ini pertama sekali diperkenalkan 
sekaligus digunakan oleh Phytagoras (572-497 SM), ia 
membagi kedalam dua kata "Philos" (cinta), Sophie 
(pengetahuan) tentang kebenaran, pernyataan Phytagoras 
ini dapat dibuktikan dari pertanyaan Leon kepada 
Phytagoras tentang peketjaannya. Ketika Leon bertanya 
kepada Phytagoras, apa peketjaanmu?, ia menjawab 
bahwa peketjaannya adalah sebagai seorang filosof 
(Pencinta Pengetahuan)atau "a lover of unsdomn", 

Istilah filsafat juga sering dikenal di berbagai 
negara Arab dengan nama Hikmah. Temyata kata 
Hikmah yang sering digunakan oleh para pemikir Arab 
merupakan sinonim dari kata filsafat itu sendiri. Secara 
historis dalam pemikiran Islam, istilah filsafat 
mengandung makna sebagai Hikmah. Kata Hikmah ini 

berasal dari bahasa Arab "Al-Hikmah". 
Dalam Alquran menjelaskan istilah filsafat dengan 

istilah alhikmah seperti; 
1..1cl� .q �1-tl lo',·-�<',. · � , • 1  lli �' .:.,i.� : , .  �u.,; : , �' _., 
'  •  .:,JJ ,� - � � !:n> � , ',: IJAJ - u-4 , y&- 

( '1'1 '\) 

Terjemalmya 
Allah menganugerahkan Al hikmah (kefallaman yang 
dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi 
hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang 
banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang 
dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). 
(Qs.Albaqarah:269) 

58Jbid. 

59 A. Hanafi, lkhtisar filsafat Barat, (Ed.i; jakarta : Pustaka 
Al-Husna, 1981), h.9 
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Kemudian istilah filsafat juga dikenal dalam 
Bahasa Jerman dan Belanda "Philosophies?". Dari 
beberapa istilah filsafat dalam berbagai bahasa memiliki 
makna yang sama yaitu cinta kepada kebijaksanaan. 

Mengenai pengertian filsafat dapat dipahami 
bahwa orang yang berfilsafat adalah orang yang 
mencintai kebenaran. Orang yang cinta kepada 
pengetahuan dapat disebut ftlosof Maksudnya adalah 
apabila seseorang yang telah menjadikan pengetahuan 
sebagai usaha untuk kepentingan hidupnya, atau dengan 
kata lain seseorang yang mengabadikan dirinya kepada 
segala pengetahuane'. 

Poejawiyatna memberikan penjelasan bahwa 
seorang filosof adalah orang yang cinta kepada 
pengetahuan, dalam arti seluas-luasnya yaitu ingin 
mengerti dengan mendalam kepada kebfjaksanaan=. 

Secara terminologis filsafat dapat diartikan sebagai 
berikut: 
1) Filsafat adalah satu analisa secara hati-hati terhadap 

penalaran-penalaran mengenai suatu masalah, dan 
penyusunan secara sengaja terhadap sesuatu secara 
sistematis, suatu sudut pandangan yang menjadi dasar 
atas suatu tindakan. 63 

60 Poewijatna, Pembimbing ke arah Filsafat (Iakarta : 
Pembangunan, 1966), h.1 

61 A. Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (cet.v; Jakarta : Bulan 
Bin tang, 1991 ), h.11 

62 Poewijatna, Loe.cit 
63 Louis 0. Kattsoff, The Elementnj Of Philosophy, 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul 'Pengantar 
Filsafat' (Yogyakarta Tiara W acana, 1992), h.5-6 
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2) Filsafat adalah usaha maksimal manusia dalam hal 
mencari kejelasan dan kecermatan secara gigih yang 
dilakukan secara terus-menerus sampai kepada akarnya 
(radiks). 

3) Filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki 
fakta-fakta, prinsip-prinsip dari realitas (kenyataan), 
juga tabiat serta tingkah laku manusia. 

4) Dewasa ini filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang 
menyelidiki tentang dunia logika, etika, estetika, 
metafisika, serta teori ilmu pengetahuan 
( epistemologis). 

Louis 0. Kattsoff memberikan pengertian filsafat 
secara praktis yaitu kegiatan pemikiran secara ketat dan 
sistematis. Maksudnya adalah berpikir yang mendalam 
dengan melalui perenungan bukan melamun juga bukan 
berpikir secara kebetulan yang sifatnya untung-untungan. 
Akan tetapi melalui perenungan yang mencoba untuk 
menyusun secara runtut suatu system pengetahuan yang 
rasional, yang memadai dalam rangka untuk memahami 
dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri 
sendiriss. 

Harold H. Titus "The Philosophy is the a temp to 
give reasoned conseption of the Universe and of man's 
place in it" (Filsafat ialah usaha memberikan suatu konsep 
akhlakiyah tentang alam semesta serta tempat manusia di 
dalamnya=). 

Lebih jauh Harold Titus mengemukakan empat 
pengertian praktis filsafat: 

64[bid. 
65 H. Endang Saifuddin Anshari, Ilmu-Filsefat dan Agama 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.83 
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1) Philosophy is an atude life and universe (Filsafat adalah 
suatu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta). 

2) Philosophy is an method of reflection thinking and resoned 
inquinJ (Filsafat adalah metode pemikiran reflektif dan 
penyelidikan akliah). 

3) Philosophy is a group of problem (Filsafat adalah suatu 
perangkap masalah). 

4) Philosophy is group as StJStem of thought (Filsafat ialah 
perangkat atau teori sistem pemikiran. 66 

Sedangkan seorang tokoh yang bemama D.C. 
Mulder merumuskan sebagai berikut "Filsafat adalah 
pemikiran kritis tentang susunan kenyataan sebagai 
keseluruhan 67. 

Prof. Dr. Fuad Hasan, guru besar Psikologi UI, 
menyimpulkan bahwa "Filsafat adalah suatu ikhtisar 
untuk berpikir radikal, dalam arti mulai dari radiks atau 
akar-akarnya suatu fenomena atau gejala, dari akar 
akarnya suatu hal yang dimasalahkan. Dan dengan jalan 
penjajakan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai 
kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. 68 

H. Hasbullah Bakri memberikan pengertian filsafat 
secara praktis yaitu, berfilsafat artinya "berpikir" meski 
demikian tidak semua orang yang berpikir berarti 
berfilsafa t, meski berfilsafat ialah berpikir secara 
mendalam dan sungguh-sungguh. 69 

66 Ibid, h.85 
67 D.C. Mulder, Pembimbing ke dalam Ilmu Filsafat (Iakarta, 

Tiara Wacana 1966 ), h.10 
68 Endang Saifuddin, Op. cit. h.84 

69 Hasbullah Bakri, Sistematika Filsafat (jakarta Widiya, 
1970), h.9 
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Selanjutnya secara mendalam Hasbullah Bakri 
memberikan pula pengertian filsafat: "ilmu filsafat ialah 
ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam 
mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, 
sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang 
bagaimana hakikatnya, sejauh yang dapat dicapai akal 
manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya 
setelah mencapai pengetahuan itu. 10 

Dari beberapa uraian tentang pengertian filsafat 
secara praktis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Filsafat ialah "Ilmu Istimewa" yang mencoba menjawab 

masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu 
pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut 
berada pada atau diluar jangkauan ilmu pengetahuan 
biasa. 

2) Filsafat ialah hasil daya upaya manusia dengan akal 
budinya untuk memahami secara mendalam dan 
menyelami secara radikal dan integral secara sistematika 
hakikat sarwa yang ada: hakikat Tuhan-alam, semesta 
manusia, sikap manusia sebagai konsekuensi daripada 
pemahamannya. 

Beberapa definisi filsafat di atas sangat relevan 
dengan maksud ayat alquran mengenai kelompok ahli 

pikir atau ulil al baab pada surat Ali Imraan ayat 190 
( ,  '\ .  )  \;"��\ J}� y�� J�\; J;UI ��'.; �j�\j yljw.11 � � �l 

Terjemahnya 
190. Sesunggulmya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 
silili bergan tin ya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang berakal, 

Maksud ayat di atas adalah bahwa mengenai 
filsafat adalah pekerjaan yang biasa dan luar biasa yakni 

10 H. Endang, Loe. Cit. 
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selalu memainkan peranan akal untuk melakukan 
perenungan-perenungan yang mendalam yang dilakukan 
oleh orang-orang yang memiliki kecenderungan berpikir 
rasional dan komprehensif. 

Beberapa definisi filsafat yang dikemukakan oleh 
para filosof baik kalangan klasik maupun filosof modern 
adalah sebagai berikut; 

1) Socrates: Filsafat adalah berpikir untuk tahu, tahu adalah 
budi oleh karena itu budi adalah tahu maka siapa yang 
tahu akan kebaikan dengan sendirinya akan berbuat 
baik. Ia dapat disebut dengan orang yang berbudi. 

2) Plato, sebagai murid Socrates, mengatakan bahwa filsafat 
adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai 
kebenaran asli. Atau filsafat adalah tiada lain daripada 
pengetahuan tentang segala yang ada 11. 

3) Aristoteles (murid Plato), filsafat adalah menyelidiki 
sebab dan asas segala yang ada72. Disamping itu ia 
mengartikan filsafat adalah pengetahuan yang meliputi 
kebenaran yang tergabung di dalamnya metafisika, 
logika, retorika, ekonomi, politik dan estetika73. 

Pemikiran Aristoteles ini pada dasarnya sangat relevan 
dengan pesan Alquran yang berkaitan dengan hakekat 
segala sesuatu yang ada, tanpak dan tidak tampak 
(metafisika) dan segala sesuatu yang berkaitang dengan 
segala aspek kehidupan. Dan pesan ini sungguh ada pada 
diriNya sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah 
al-Hasyr ayat 22 sebagai berikut; 

71 H. Endang Saifuddin, Ibid, h.83 
72 Ibid. 
73 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum akal dan hati sejak Thales 

sampai James (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h.16 

47 



Terjemahnya 
22. Dialalz Allah yang tiada Tulum selain Dia, yang 
mengeiahui yang gluzib clan yang nyata, Dia-lab yang Maha 
Pemurab lagi Maha Penym1ang. 
Ayat ini menjelaskan bahwa filsafat itu sendiri belajar 

tentang segala sumber yang ada dan penyebab pertama 
yakni Dia atau kata Aristoteles dialah yang awal akhir 

sebagai penyebab pertama (causa prima) mengetahui 
yang fisik dan metafisik. 
4) Marcus Tulius Cicero, filsafat adalah pengetahuan 

tentang sesuatu Yang Maha Agung dan usaha-usaha 
untuk mencapai yang tersebut. 

5) Al-Kindi, filsafat ialah ilmu tentang hakikat segala yang 
ada, baik yang ada pada dunia fisika maupun metafisika. 

6) Al-Farabi, filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam 
maujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. 

7) Immanuel Kant, filsafat adalah pengetahuan yang 
menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang 
tercakup didalamnya empat persoalan. 
• Apa yang dapat diketahui manusia (jawabnya 

metafisika). 
• Apa yang seharusnya diketahui manusia (iawabnya 

Etika). 
• Sampai dimana harapan manusia Oawabnya 

Agama). 
• Apa itu manusia (jawabnya antropologijn 

74 Abu Hanfiah, Riniisan Filsafat (Iakarta : tdk, 1950), h.16 
48 



8) Rene Descartes, filsafat adalah kumpulan segala 
pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi 
pokok pangkal penyelidikan. 

9) Bertrand Russel, "philosophy is the attempt to answer 
ultimate question critically. "1s 

10) Mulder, filsafat adalah pemikiran teoritis tentang 
susunan kenyataan sebagai keseluruhan. 

11) William James, "philosophy is collective name for question 
with have not been answer to tire satisfaction of all that have 
asked them. "76 

12) Filsafat secara umum dapat diartikan sebagai hasil 
pikiran yang kritis dan dinyatakan dalam bentuk 
sistema tis. 

A.2. Filsafat llmu 
Pengertian-pengertian tentang filsafat ilmu, telah 

banyak dijumpai dalam berbagai buku maupun karangan 
ilmiah lainnya. Menurut The Liang Gie (1999), filsafat ilmu 
adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan 
persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan 
ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari 
kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang 
pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya 
bergantung pada hubungan timbal-balik dan saling 
pengaruh antara filsafat dan ilmu. 

Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, di 
bawah ini dikemukakan pengertian filsafat ilmu dari 
beberapa ahli yang terangkum dalam Filsafat Ilmul, yang 
disusun oleh Ismaun (2001) 

1. Robert Ackerman "philosophy of science in one aspect as 
a critique of current scientific opinions btj comparison to 
proven past views, but such aphilosophy of science is 

75 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, Loe. Cit. 

76Jbid. 
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clearly not a discipline autonomous of actual scientific 
paractice". (Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah 
suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat 
ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap 
pendapat-pendapat lampau telah dibuktikan atau 
dalam kerangka kriteria-kriteria yang dikembangkan 
dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat 
ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari 
praktek ilmiah secara aktual. 

2. Lewis White Beck "Philosophy of science questions and 
evaluates the methods of scientific thinking and tries to 
determine tire 'Value and significance of scientific enterprise 
as a whole. (Filsafat ilmu membahas dan 
mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta 
mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah 
sebagai suatu keseluruhan) 

3. A.Cornelius Benjamin "That philosopic disipline which 
is the S1Jstematic study of the nature of science, especially 
of its methods, its concepts and presuppositions, and its 
place in tire general scheme of intellectual discipines. 
(Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan 
telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode 
metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan 
praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum 
cabang-cabang pengetahuan intelektual.) 

4. Michael V. Berry 'The study of tire inner logic if 
scientific theories, and the relations between experiment 
and theonJ, i.e. of scientific methods". (Penelaahan 
tentang logika interen dari teori-teori ilmiah dan 
hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, 
yakni ten tang metode ilmiah.) 

5. M�y Bro?beck "Philosophy of sc�nce is the ethically and 
plulosophically neutral analysis, description, and 
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clarifications of science." (Analisis yang netral secara 
etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai 
landasan - landasan ilmu. 

6. Peter Caws "Philosophy of science is a part of philosophy, 
which attempts to do for science what philosophy in 
general does for the whole ofhuman experience. Philosophy 
does two sorts of thing: on the other hand, it constructs 
theories about man and the universe, and offers them as 
grounds for belief and action; on the other, it examines 
critically everything that may be offered as a ground for 
belief or action, including its own theories, with a view to 
tire elimination of inconsistencq and error. (Filsafat ilmu 
merupakan suatu bagian filsafat, yang mencoba 
berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya 
melakukan pada seluruh pengalaman manusia. 
Filsafat melakukan dua macam hal : di satu pihak, ini 

membangun teori-teori tentang manusia dan alam 
semesta, dan menyajikannya sebagai landasan 
landasan bagi keyakinan dan tindakan; di lain pihak, 
filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat 
disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau 
tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan 
harapan pada penghapusan ketakajegan dan 
kesalahan 

7. Stephen R. Toulmin "As a discipline, the philosophy of 
science attempts, first, to elucidate the elements involved 
in the process of scientific inquinJ observational 
procedures, patens of argument, methods of representation 
and calculation, metaphysical presuppositions, and so on 
and then to veluate tire grounds of their validihJ from the 
points of view of formal logic, practical methodologu and 
metaphysics". (Sebagai suatu cabang ilmu, filsafat 
ilmu mencoba pertama-tama menjelaskan unsur 
unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilm.iah 
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prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola 
perbinacangan, metode-metode penggantian dan 
perhitungan, pra-anggapan-pra-anggapan metafisis, 
dan seterusnya dan selanjutnya menilai landasan 
landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut 
tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan 
metafisika). 

Berdasarkan pendapat di atas kita memperoleh gambaran 
bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang 
ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yang 
ditinjau dari segi ontologis, epistemelogis maupun 
aksiologisnya. Dengan kata lain filsafat ilmu merupakan 
bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara 
spesifik mengakaji hakikat ilmu, seperti : 

1. Obyek apa yang ditelaah ilmu ? Bagaimana ujud 
yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana 
hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap 
manusia yang membuahkan pengetahuan ? 

(Landasan ontologis) 
2. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya 

pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana 
prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan 
agar mendakan pengetahuan yang benar? Apakah 
kriterianya? Apa yang disebut kebenaran itu? 
Adakah kriterianya? Cara/ teknik/ sarana apa yang 
membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan 
yang berupa ilmu? (Landasan epistemologis) 

3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu 
dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara 
penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? 
Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah 
berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana 
kaitan antara teknik prosedural yang merupakan 
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operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma 
moral/profesional? (Landasan aksiologis). (Iujun S. 
Suriasumantri, 1982) 
1. Filsafat tentang pengetahuan: obyek material 

pengetahuan ("episteme") dan kebenaran 
epistemologi; logika; kritik ilmu-ilmu; 

2. Filsafat tentang seluruh keseluruhan kenyataan: 
obyek material : eksistensi (keberadaan) dan 
esensi (hakekat), metafisika umum (ontologi); 
metafisika khusus: antropologi (tentang 
manusia); kosmologi (tentang alam semesta); 
teodise (tentang tuhan); 

3. Filsafat tentang nilai-nilai yang terdapat dalam 
sebuah tindakan: 

obyek material : kebaikan dan keindahan, etika, 
estetika; 

4. sejarah filsafat. Beberapa penjelasan diberikan 
disini khusus mengenai filsafat tentang 
pengetahuan. Dipertanyakan: Apa itu 
pengetahuan? Dari mana asalnya? Apa ada 
kepastian dalam pengetahuan, atau semua hanya 
hipotesis a tau dugaan belaka? 

Pertanyaan ten tang kemungkinan 
pengetahuan, batas-batas pengetahuan, asal dan 
jenis-jenis pengetahuan dibahas dalam epistemology 
logika ("logikos") "berhubungan dengan 
pengetahuan", "berhubungan dengan bahasa". 

Disini bahasa dimengerti sebagai cara 
bagaimana pengetahuan itu dikomunikasikan dan 
dinyatakan. Maka logika merupakan cabang filsafat 
yang menyelidiki kesehatan cara berfikir serta 
aturan-aturan yang harus dihormati supaya 
pernyataan-pernyataan sah adanya. 
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Ada banyak ilmu, ada pohon ilmu-ilmu, yaitu 
tentang bagaimana ilmu yang satu berkait dengan 
ilmu lain. Disebut pohon karena dimengerti pastilah 
ada ibu (akar) dari semua ilmu. Kritik ilmu-ilmu 
mempertanyakan teori-teori dalam membagi ilmu 
ilmu, metode-metode dalam ilmu-ilmu, dasar 
kepastian dan jenis keterangan yang diberikan. 

Menurut cara pendekatannya, dalam filsafat 
dikenal ada banyak aliran filsafat: eksistensialisme, 
fenomenologi, nihilisme, materialisme, dan 
sebaginya. Pastilah ada filsafat tentang agama, yaitu 
pemikiran filsafati (kritis, analitis, rasional) tentang 
gejala agama: hakekat agama sebagai wujud dari 
pengalaman religius manusia, hakikat hubungan 
manusia dengan Yang Kudus (Numen): adanya 
kenyataan trans-empiris, yang begitu mempengaruhi 
dan menentukan, tetapi sekaligus membentuk dan 
menjadi dasar tingkah-laku manusia. Yang Kudus 
itu dimengerti sebagai Mysterium Tremendum et 
Fascinosum; kepadaNya manusia hanya beriman, yang 
dapat diamati (oleh seorang pengamat) dalam 
perilaku hidup yang penuh dengan sikap "takut-dan 
taqwa", uiedi-lan-asib ing Panjenengane. 

Sebegitu, maka tidak ada filsafat agama X; yang 
ada adalah filsafat dalam agama X, yaitu pemikiran 
menuju pembentukan infrastruktur rasional bagi ajaran 
agama X. Hubungan antara filsafat dengan agama X 
dapat diibaratkan sebagai hubungan antara jemaah 
haji dengan kendaraan yang ditumpangi untuk pergi 
haji ke Tanah Suci, dan bukan hubungan antara 
jemaah haji dengan iman yang ada dalam hati 
jemaahitu. 
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B. Fungsi Filsafat Ilmu 
Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari 

filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak 
bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan, yakni 

1. Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena 
yangada. 

2. Mempertahankan, menunjang dan melawan atau 
berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. 

3. Memberikan pengertian tentang cara hidup, 
pandangan hidup dan pandangan dunia. 

4. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang 
berguna dalam kehidupan 

5. Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk 
kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu 
sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum dan 
sebagainya. Disarikan dari Agraha Suhandi (1989) 

Sedangkan Ismaun (2001) mengemukakan fungsi 
filsafat ilmu adalah untuk memberikan landasan filosofik 
dalam memahami berbagi konsep dan teori sesuatu disiplin 
ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori 
ilmiah. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa filsafat ilmu 
tumbuh dalam dua fungsi, yaitu : sebagai confirmatonj 
theories yaitu berupaya mendekripsikan relasi normatif 
antara hipotesis dengan evidensi dan theonJ of explanation 
yakni berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil 
ataupun besar secara sederhana. 

Sehubungan dengan pendapat tersebut serta 
sebagaimana pula yang telah digambarkan pada bagian 
pendahuluan dari tulisan ini bahwa filsafat ilmu merupakan 
penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari 
filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu 
setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan 
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zam.an dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. 
Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk 
mencari pengetahuan baru. Hal ini senada dengan 
ungkapan dari Archie ].Bahm (1980) bahwa ilmu 
pengetahuan (sebagai teori) adalah sesuatu yang selalu 
berubah. 

Dalam perkembangannya filsafat ilmu mengarahkan 
pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang 
menyangkut etik dan heuristik. Bahkan sampai pada 
dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan 
atau kemanfaatan ilrnu, tetapi juga arti maknanya bagi 
kehidupan manusia (Koento Wibisono dkk., 1997). 

Oleh karena itu, diperlukan perenungan kembali 
secara mendasar tentang hakekat dari ilmu pengetahuan itu 
bahkan hingga implikasinya ke bidang-bidang kajian lain 
seperti ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian setiap 
perenungan yang mendasar, mau tidak mau mengantarkan 
kita untuk masuk ke dalam kawasan filsafat. Menurut 
Koento Wibisono (1984), filsafat dari sesuatu segi dapat 
didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami 
hakekat dari sesuatu "ada" yang dijadikan objek sasarannya, 
sehingga filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan salah 
satu cabang filsafat dengan sendirinya merupakan ilmu 
yang berusaha untuk memahami apakah hakekat ilmu 
pengetahuan itu sendiri. 

Lebih lanjut Koento Wibisono (1984), mengemukakan 
bahwa hakekat ilmu menyangkut masalah keyakinan 
ontologik, yaitu suatu keyakinan yang harus dipilih oleh 
sang ilmuwan dalam menjawab pertanyaan tentang apakah 
"ada" (being, sein, het zijn) itu. Inilah awal-mula sehingga 
seseorang akan memilih pandangan yang idealistis 
spiritualistis, materialistis, agnostisistis dan lain sebagainya, 
yang im.plikasinya akan sangat menentukan dalam 
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pemilihan epistemologi, yaitu cara-cara, paradigma yang 
akan diambil dalam upaya menuju sasaran yang hendak 
dijangkaunya, serta pemilihan aksiologi yaitu nilai-nilai, 
ukuran-ukuran mana yang akan dipergunakan dalam 
seseorang mengembangkan ilmu. 

Dengan memahami hakekat ilmu itu, menurut 
Poespoprodjo (dalam Koento Wibisono, 1984), dapatlah 
dipahami bahwa perspektif-perspektif ilmu, kemungkinan 
kemungkinan pengembangannya, keterjalinannya antar 
ilmu, simplifikasi dan artifisialitas ilmu dan lain sebagainya, 
yang vital bagi penggarapan ilmu itu sendiri. Lebih dari itu, 
dikatakan bahwa dengan filsafat ilmu, kita akan didorong 
untuk memahami kekuatan serta keterbatasan metodenya, 
prasuposisi ilmunya, logika validasinya, struktur pemikiran 
ilmiah dalam konteks dengan realitas in conreto sedemikian 
rupa sehingga seorang ilmuwan dapat terhindar dari 
kecongkakan serta kerabunan intelektualnya. 

C. Obyek Kajian Filsafat Ilmu 
Pada dasarnya setiap ilmu mempunyai dua macam 

obyek, yaitu obyek material dan obyek formal. Obyek 
material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran 
penyelidikan, seperti tubuh adalah obyek material ilmu 
kedokteran. Adapun obyek formalnya adalah metode untuk 
memahami obyek material tersebut, seperti pendekatan 
induktif dan deduktif. 

Filsafat sebagai proses berfikir yang sistematis dan 
radikal juga memiliki obyek material dan obyek formal. 
Obyek material filsafat adalah segala yang ada, baik 
mencakup ada yang tampak maupun ada yang tidak 
tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedang ada 
yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosuf 
membagi obyek material filsafat atas tiga bagian, yaitu: yang 
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ada dalam alam empiris, yang ada dalam alam pikiran, dan 
yang ada dalam kemungkinan. Adapun obyek formal 
filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, 
dan rasional tentang segala yang ada. 

Dalam perspektif ini dapat diuraikan bahwa filsafat 
ilmu pada prinsipnya memiliki dua obyek substantif dan 
dua obyek instrumentatif, yaitu: 
Obyek Subtantif, yang terdiri dari dua hal: 

1. Fakta (Kenyataan) 
Y aitu empiri yang dapat dihayati oleh manusia. 

Dalam memahami fakta (kenyataan ini ada beberapa aliran 
filsafat yang memberikan pengertian yang berbeda-beda, 
diantaranya adalah: 

1) Positivisme 
� Hanya mengakui penghayatan yang empirik dan 

sensual 
� Sesuatu sebagai fakta apabila ada korespondensi 

antara yang sensual satu dengan yang sensual 
lainnya 

� Data empirik sensual tersebut harus obyektif tidak 
boleh masuk subyektifitas peneliti 

� Fakta itu yang faktual ada 
2) Phenomenologi 

./ Fakta bukan sekedar data empirik sensual, tetapi 
data yang sudah dimaknai atau diinterpretasikan, 
sehingga ada subyektifitas peneliti. Tetapi 
subyektititas disini tidak berarti sesuai selera peneliti, 
subyektif disini dalam arti tetap selektif sejak dan 
pengumpulan data, analisis sampai pada 
kesimpulan. Data selektifnya mungkin berupa ide , 
moral dan lain-lain. 
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./ Orang mengamati terkait langsung dengan 
perhatiannya dan juga terkait pada konsep-konsep 
yang dimiliki 

./ Kenyataan itu terkonstruk dalam moral . 
./ Kebenaran dibuktikan berdasarkan diketemukannya 

yang esensial, pilah dan yang non esensial atau 
eksemplar dan sesuai dengan skema moral tertentu 

./ Secara esensial dikenal dua teori kebenaran, yaitu 
teori kebenaran korespondensi dan teori kebenaran 
koherensi 

./ Bagi phenomenologi, phenomena baru dapat 
dinyatakan benar setelah diuji korespondensinya 
dengan yang dipercaya. 

3) Realisme 

> Sesuatu itu sebagai nyata apabila ada korespondensi 
dan koherensi antara empiri dengan skema rasional. 

> Mataphisik sesuatu sebagai nyata apabila ada 
koherensi antara empiri dengan yang obyektif 
universal 

> Yang nyata itu yang rill exsist dan terkonstruk dalam 
kebenaran obyektif 

> Empiri bukan sekedar empiri sensual yang mungkin 
palsu, yang mungkin memiliki makna lebih dalam 
yang beragam. 

> Empiri dalam realisme memang mengenai hal yang 
nil dan memang secara substantif ada 

> Dalam realisme metaphisik skema rasional dan 
paradigma rasional penting 

> Empiri yang substantif rill baru dinyatakan ada 
apabila ada koherensi yang obyektif universal 
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4) Pragmatis : 
Yang ada itu yang berfungsi, sehingga sesuatu itu 

dianggap ada apabila berfungsi. Sesuatu yang tidak 
berfungsi keberadaannya dianggap tidak ada. 
5) Rasionalistik : 

Yang nyata ada itu yang nyata ada, cocok dengan 
akal dan dapat dibuktikan secara rasional atas keberadaanya 
6). Positivisme: 

� Benar substantif menjadi identik dengan benar 
faktual sesuatu dengan empiri sensual 

� Kebenaran pisitivistik didasarkan pada 
diketemukannya frekwensi tinggi atau variansi besar 

� Bagi positivisme sesuatu itu benar apabila ada 
korespondensi antara fakta yang satu dengan fakta 
yang lain 
Realisme Metaphisik : Ia mengakui kebenaran bila 

yang faktual itu koheren dengan kebenaran obyektif 
universal 

7) Realisme 
� Sesuatu itu benar apabila didukung teori dan ada 

faktanya 
� Realisme hart, menuntut adanya konstruk teori (yang 

disusun deduktif probabilisti) dan adanya empiri 
teerkonstruk pula Islam : Sesuatu itu benar apabila 
yang empirik faktual koheren dengan kebenaran 
transenden berupa wahyu 

8) Pragamatisme: Mengakui kebenaran apabila faktual 
berfungsi. 

Rumusan substantif tentang kebenaran ada beberapa 
teori, menurut Michael Williams ada lima teori kebenaran, 
yaitu: 
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� Kebenaran Preposisi, yaitu teori kebenaran yang 
didasarkan pada kebenaran proposisinya baik 
proposisi formal maupun proposisi material nya. 

� Kebenaran Korespondensi, teori kebenaran yang 
mendasarkan suatu kebenaran pada adanya 
korespondensi antara pemyataan dengan kenyataan 
(fakta yang satu dengan fakta yang lain). Selanjutnya 
teori ini kemudian berkembang menjadi teori 
Kebenaran Struktural Paradigmatik, yaitu teori 
kebenaran yang mendasarkan suatu kebenaran pada 
upaya mengkonstruk beragam konsep dalam tatanan 
struktur teori (struktur ilmu.structure of science) 
tertentu yang kokoh untuk menyederhanakan yang 
kompleks atau sering. 

� Kebenaran Koherensi atau Konsistensi, yaitu teori 
kebenaran yang medasarkan suatu kebenaran pada 
adanya kesesuaian suatu pernyataan dengan 
pemyataan-pemyataan lainnya yang sudah lebih 
dahulu diketahui, diterima dan diakui kebenarannya. 

)..> Kebenaran Performatif, yaitu teori kebenaran yang 
mengakui bahwa sesuatu itu dianggap benar apabila 
dapat diaktualisasikan dalam tindakan. 

)-- Kebenaran Pragmatik, yaitu teori kebenaran yang 
mengakui bahwa sesuatu itu benar apabila 
mempunyai kegunaan praktis. Dengan kata lain 
sesuatu itu dianggap benar apabila mendatangkan 
manfaat dan salah apabila tidak mendatangkan 
manfaat. 

C. Substansi Filsaf at Ilmu 

Telaah tentang substansi Filsafat Ilmu, Ismaun (2001) 
memaparkannya dalam empat bagian, yaitu substansi yang 
berkenaan dengan: (1) fakta atau kenyataan, (2) kebenaran 
(tmth), (3) konfirmasi dan (4) logika inferensi 
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1. Fakta atau kenyataan 
Fakta atau kenyataan memiliki pengertian yang 

beragam, bergantung dari sudut pandang filosofis yang 
melandasinya. 

• Positivistik berpandangan bahwa sesuatu yang nyata 
bila ada korespondensi antara yang sensual satu 
dengan sensual lainnya. 

• Fenomenologik memiliki dua arah perkembangan 
mengenai pengertian kenyataan ini. Pertama, 
menjurus ke arah teori korespondensi yaitu adanya 
korespondensi antara ide dengan fenomena. Kedua, 
menjurus ke arah koherensi moralitas, kesesuaian 
antara fenomena dengan sistem nilai. 

• Rasionalistik menganggap suatu sebagainyata, bila 
ada koherensi antara empirik dengan skema rasional, 
dan 

• Realisme-metafisik berpendapat bahwa sesuatu yang 
nyata bila ada koherensi antara empiri dengan 
obyektif. 

• Pragmatisme memiliki pandangan bahwa yang ada 
itu yang berfungsi. 

Di sisi lain, Lorens Bagus (1996) memberikan 
penjelasan tentang fakta obyektif dan fakta ilmiah. Fakta 
obyektif yaitu peristiwa, fenomen atau bagian realitas yang 
merupakan obyek kegiatan atau pengetahuan praktis 
manusia. Sedangkan fakta ilmiah merupakan refleksi 
terhadap fakta obyektif dalam kesadaran manusia. Yang 
dimaksud refleksi adalah deskripsi fakta obyektif dalam 
bahasa tertentu. Fakta ilmiah merupakan dasar bagi 
bangunan teoritis. Tanpa fakta-fakta ini bangunan teoritis itu 
mustahil. Fakta ilmiah tidak terpisahkan dari bahasa yang 
diungkapkan dalam istilah-istilah dan kumpulan fakta 
ilmiah membentuk suatu deskripsi ilmiah. 
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2. Kebenaran (truth) 
Sesungguhnya, terdapat berbagai teori tentang 

rumusan kebenaran. Namun secara tradisional, kita 
mengenal 3 teori kebenaran yaitu koherensi, korespondensi 
dan pragmatik Gujun S. Suriasumantri, 1982). Sementara, 
Michel William mengenalkan 5 teori kebenaran dalam ilmu, 
yaitu : kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, 
kebenaran performatif, kebenaran pragmatik dan kebenaran 
proposisi. Bahkan, Noeng Muhadjir menambahkannya satu 
teori lagi yaitu kebenaran paradigmatik. (Ismaun; 2001) 
a. Kebenaran koherensi 

Kebenaran koherensi yaitu adanya kesesuaian atau 
keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu 
yang memiliki hirarki yang lebih tinggi dari sesuatu 
unsur tersebut, baik berupa skema, sistem, atau pun 
nilai. Koherensi ini bisa pada tatanan sensual rasional 
mau pun pada dataran transendental. 

b. Kebenaran korespondensi 
Berfikir benar korespondensial adalah berfikir tentang 
terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu lain. 
Koresponsdensi relevan dibuktikan adanya kejadian 
sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta 
yang diharapkan, antara fakta dengan belief yang 
diyakini, yang sifatnya spesifik 

c. Kebenaran performatif 
Ketika pemikiran manusia menyatukan segalanya dalam 
tampilan aktual dan menyatukan apapun yang ada 
dibaliknya, baik yang praktis yang teoritik, maupun 
yang filosofik, orang mengetengahkan kebenaran 
tampilan aktual. Sesuatu benar bila memang dapat 
diaktualkan dalam tindakan. 
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d. Kebenaran pragmatik 
Yang benar adalah yang konkret, yang individual dan 
yang spesifik dan memiliki kegunaan praktis. 

e. Kebenaran proposisi 
Proposisi adalah suatu pernyataan yang berisi banyak 
konsep kompleks, yang merentang dari yang subyektif 
individual sampai yang obyektif. Suatu kebenaran dapat 
diperoleh bila proposisi-proposisinya benar. Dalam 
logika Aristoteles, proposisi benar adalah bila sesuai 
dengan persyaratan formal suatu proposisi. Pendapat 
lain yaitu dari Euclides, bahwa proposisi benar tidak 
dilihat dari benar formalnya, melainkan dilihat dari 
benar materialnya 

f. Kebenaran struktural paradigmatik 
Sesungguhnya kebenaran struktural paradigmatik ini 

merupakan perkembangan dari kebenaran 
korespondensi. Sampai sekarang analisis regresi, analisis 
faktor, dan analisis statistik lanjut lainnya masih 
dimaknai pada korespondensi unsur satu dengan 
lainnya. Padahal semestinya keseluruhan struktural tata 
hubungan itu yang dimaknai, karena akan mampu 
memberi eksplanasi atau inferensi yang lebih 
menyeluruh. 
3. Konfirmasi 

Fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi proses dan 
produk yang akan datang, atau memberikan pemaknaan. 
Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi 
absolut atau probalistik. Menampilkan konfirmasi absolut 
biasanya menggunakan asumsi, postulat, atau axioma yang 
sudah dipastikan benar. Tetapi tidak salah bila 
mengeksplisitkan asumsi dan postulatnya. Sedangkan untuk 
membuat penjelasan, prediksi atau pemaknaan untuk 
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mengejar kepastian probabilistik dapat ditempuh secara 
induktif, deduktif, ataupun reflektif. 

4. Logika inferensi 
Logika inferensi yang berpengaruh lama sampai perempat 
akhir abad XX adalah logika matematika, yang menguasai 
positivisme. Positivistik menampilkan kebenaran 
korespondensi antara fakta. Fenomenologi Russel 
menampilkan korespondensi antara yang dipercaya dengan 
fakta. Belief pada Russel memang memuat moral, tapi masih 
bersifat spesifik, belum ada skema moral yang jelas, tidak 
general sehingga inferensi penelitian berupa kesimpulan 
kasus atau kesimpulan ideografik. 
Post-positivistik dan rasionalistik menampilkan kebenaran 
koheren antara rasional, koheren antara fakta dengan skema 
rasio, Fenomena Bogdan dan Guba menampilkan kebenaran 
koherensi antara fakta dengan skema moral. Realisme 
metafisik Popper menampilkan kebenaran struktural 
paradigmatik rasional universal dan Noeng Muhadjir 
mengenalkan realisme metafisik dengan menampilkan 
kebenaranan struktural paradigmatik moral transensden. 
(lsmaun,200:9) 
Di lain pihak, Jujun Suriasumantri (1982:46-49) menjelaskan 
bahwa penarikan kesimpulan baru dianggap sahib kalau 
penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara 
tertentu, yakni berdasarkan logika. Secara garis besarnya, 
logika terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu logika induksi dan 
logika deduksi. 

D. Cabang-cabang Filsafat Ilmu 
Cabang-cabang dari ilmu filsafat secara singkat adalah 
sebagai berikut: 

1. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari 
aturan atau patokan yang harus ditaati agar orang 
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dapat berpikir dengan tepat, teliti dan teratur untuk 
mencapai kebenaran. 

2. EpistemologtJ salah satu cabang filsafat yang 
menyoroti, dari sudut sebab pertama, gejalan 
pengetahuan dan kesadaran manusia. Apakah 
pengetahuan itu benar dan terpercaya; apakah tetap 
dan tidak berubah, atau berubah-ubah saja, ataupun 
bergerak dan berkembang; dan jika yang terakhir itu 
keadaannya, lalu ke manakah ia; apakah merupakan 
masalah pribadi ataukah sejauh mana memasyarakat 
dan menyejarah. Dalam epistemology diusahakan 
member jawab atas pertanyaaan kemungkinan 
pengetahuan, tentang batasannya, tentang asal dan 
jenis pengetahuan. 

3. Kritik ilmu yang disebut filsafat ilmu 
pengetahuanadalah ca bang filsafat yang 
menyibukkan diri dengan teori pembagian ilmu, 
metode yang digunakan dalam ilmu, tentang dasar 
kepastian dan jenis keterangan yang diberikan yang 
tidak termasuk bidang ilmu pengetahuan melainkan 
merupakan tugas filsafat. Dewasa ini filsafat 
pengetahuan dirasakan semakin penting. 

4. OntologtJ sering disebut metafisika umum atau 
filsafat pertama adalah filsafat tentang seluruh 
kenyataan a tau segala sesuatu sejauh itu 'ada', 

Manusia, benda, tumbuh-tumbuhan, binatang adalah 
suatu pengada, karena itu pengetahuan tentang 
pengada sejauh mereka ada, disebut ontology. [adi, 
metafisika adalah refleksi filsafat kenyataan paling 
dalam dan paling akhir secara mutlak. 

5. Teologi metafisik membicarakan filsafat ke-Tuhan-an 
atau logos (ilmu) tentang Theos (Tuhan) menurut 
ajaran agama dan kepercayaan 
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D. Periodisasi Perkembangan Filsafat Ilmu 
Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas 

dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad 
ke-6 SM. Ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya 
boleh dikatakan mewamai diskusidiskusi filsafat sepanjang 
sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos (535-475 SM) 
dan Parmenides (540-475 SM). 

Pembagian secara periodisasi filsafat barat adalah 
zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan 
masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap 
pemikiran filsafat adalah Positivisme, Marxisme, 
Eksistensialisme, Fenomenologi, Pragmatisme, dan Neo 
Kantianianisme dan Neo-tomisme. Pembagian secara 
periodisasi Filsafat Cina adalah zaman kuno, zaman 
pembauran, zaman Neo-Konfusionisme, dan. zaman 
modem. Terna yang pokok di filsafat Cina adalah masalah 
perikemanusiaan. Pembagian secara periodisasi filsafat India 
adalah periode Weda, Wiracarita, Sutra-sutra, dan Skolastik. 
Adapun pada Filsafat Islam hanya ada dua periode, yaitu 
periode Muta-kallimin dan periode filsafat Islam. Untuk 
sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di sini 
pembahasan mengacu ke pemikiran filsafat di Barat. 

Periode filsafat Yunani merupakan periode penting 
sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi 
perubahan pola pikir manusia dari mitos-mitos menjadi 
yang lebih rasional. Pola pikir m.itos-mitos adalah pola pikir 
masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk 
menjelaskan fenomena alam, seperti gempa bumi dan 
pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, 
tetapi Dewa Bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. 
Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam 
tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi 
aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. 
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Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya 
sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana karena 
selama ini alam ditakuti dan dijauhi kemudian didekati 
bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam 
menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan 
kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan 
pengkajian. Dari proses ini kemudian ilmu berkembang dari 
rahim filsafat, yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk 
teknologi. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani 
merupakan poin untuk memasuki peradaban baru umat 
manusia. 

Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan seperti 
sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, 
melainkan tetjadi secara bertahap, evolutif. Karena untuk 
memahami sejarah perkembangan ilmu mau tidak mau 
harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik, 
karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran 
secara teoretis senantiasa mengacu kepada peradaban 
Yunani. Periodisasi perkembangan ilmu dimulai dari 
peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. 

1. Zaman Pra Yunani Kuno 
PADA masa ini manusia masih menggunakan batu 

sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra Yunani Kuno 
disebut juga Zaman Batu yang berkisar antara empat juta 
tahun sampai 20.000 tahun. Antara abad ke-15 sampai 6-SM, 
manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk 
berbagai peralatan. Abad kelima belas Sebelum Masehi 
peralatan besi dipergunakan pertama kali di Irak, tidak di 
Eropa atau Tiongkok. 
Pada abad ke-6 SM di Yunani muncul lahirnya filsafat. 
Timbulnya filsafat di tempat itu disebut suatu peristiwa 
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ajaib (the greek miracle). Ada beberapa faktor yang sudah 
mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya 
filsafat di Yunani. 

Pada bangsa Yunani, seperti juga pada bangsa 
bangsa sekitarnya, terdapat suatu mitologi yang kaya serta 
luas. Mitologi ini dapat dianggap sebagai perintis yang 
mendahului filsafat, karena mitos-mitos sudah merupakan 
percobaan untuk mengerti. Mitos-mitos sudah memberi 
jawaban atas pertanyaan yang hidup dalam hati manusia: 
dari mana dunia kita.? Dari mana kejadian dalam alam? Apa 
sebab matahari terbit, lalu terbenam lagi? Melalui mitos 
mitos, manusia mencari keterangan tentang asal usul alam 
semesta dan tentang kejadian-kejadian yang berlangsung di 
dalamnya. Mitos jenis pertama yang mencari keterangan 
tentang asal usul alam semesta sendiri biasanya disebut 
mitos kosmogonis, sedangkan mitos jenis kedua yang 
mencari keterangan tentang asal usul serta sifat kejadian 
dalam alam semesta disebut mitos kosmologis. Khusus pada 
bangsa Yunani ialah mereka mengadakan beberapa usaha 
untuk menyusun mitos-mitos yang diceritakan oleh rakyat 
menjadi suatu keseluruhan yang sistematis. Dalam usaha itu 
sudah tampaklah sifat rasional bangsa Yunani. Karena 
dengan mencari suatu keseluruhan yang sistematis, mereka 
sudah menyatakan keinginan untuk mengerti hubungan 
mitos-mitos satu sama lain dan menyingkirkan mitos yang 
tidak dapat dicocokkan dengan mitos lain. 

Kedua karya puisi Homeros yang masing-masing 
berjudul Illas dan Odyssea mempunyai kedudukan 
istimewa dalam kesusasteraan Yunani. Syair-syair dalam 
karya tersebut lama sekali digunakan sebagai semacam 
buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Pada dialog yang 
bernama Foliteia, Plato mengata.kan Homeros telah 
mendidik seluruh Hellas. Karena puisi Homeros pun sangat 
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digemari oleh rakyat untuk mengisi waktu terluang dan 
serentak juga mempunyai nilai edukatif. 

Pengaruh Ilmu Pengetahuan yang pada waktu itu 
sudah terdapat di Timur Kuno. Orang Yunani tentu 
berutang budi kepada bangsa-bangsa lain dalam menerima 
beberapa unsur ilmu pengetahuan dari mereka. 
Demikianlah ilmu ukur dan ilmu hitung sebagian berasal 
dari Mesir dan Babylonia pasti ada pengaruhnya dalam 
perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Namun, 
andil dari bangsa-bangsa lain dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan Yunani tidak boleh dilebih-lebihkan. Orang 
Yunani telah mengolah unsur-unsur tadi atas cara yang 
tidak pernah disangka-sangka oleh bangsa Mesir dan 
Babylonia. Baru pada bangsa Yunani ilmu pengetahuan 
mendapat corak yang sungguh-sungguh ilmiah. 

Pada abad ke-6 Sebelum Masehi mulai berkembang 
suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Sejak saat itu 
orang mulai mencari berbagai jawaban rasional tentang 
problem yang diajukan oleh alam semesta. Logos (akal budi, 
rasio) mengganti mythos. Dengan demikian filsafat 
dilahirkan. 

Pada zaman Pra Yunani Kuno di dunia ilmu 
pengetahuan dicirikan berdasarkan know how yang 
dilandasi pengalaman empiris. Di samping itu, kemampuan 
berhitung ditempuh dengan cara one-to one correspondency 
atau mapping process. Contoh cara menghitung hewan yang 
akan masuk dan ke luar kandang dengan kerikil. Namun 
pada masa ini manusia sudah mulai memperhatikan 
keadaan alam semesta sebagai suatu proses alam. 

2. Zaman Yunani Kuno 

Zaman Yunani Kuno dipandang sebagai zaman 
keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki 
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kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau 
pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai 
gudang ilmu dan filsafat, karena Bangsa Yunani pada masa 
itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa 
Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang 
didasarkan pada sikap receptive attitude (sikap menerima 
begitu saja), melainkan menumbuhkan sikap an inquiring 
attitude (suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu 
secara kritis). Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal 

bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis 
inilah menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir 
terkenal sepanjang masa. Beberapa filsuf pada masa itu 
antara lain Thales (625-545 SM), Phytagoras (580-500 SM), 
Socrates (469-399 SM), Plato (427-347 SM), hingga Aristoteles 
(384-322 SM). 

Zaman Kuno meliputi zaman filsafat pra-Socrates di 
Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf 

pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk 
(arche) yang dianggap asal dari segala sesuatu. Menurut 
Thales arche itu air, Anaximandros berpendapat arche itu 
"yang tak terbatas" (to apeiron). Anaximenes arche itu 
udara, Pythagoras arche itu bilangan, Heraklitos arche itu 
api, ia juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu terus 
mengalir (panta rhei). Parmenedes mengatakan bahwa 
segala sesuatu itu tetap tidak bergerak. 

3. Zaman Keemasan Filsafat Yunani 

Pada waktu Athena dipimpin oleh Perikles kegiatan 
politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Ada 
segolongan kaum yang pandai berpidato (rethorika) 
dinamakan kaum sofis. Kegiatan mereka adalah 
mengajarkan pengetahuan pada kaum muda. Yang menjadi 
objek penyelidikannya bukan lagi alam tetapi manusia, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Prothagoras, Manusia 
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adalah ukuran untuk segala-galanya. Hal ini ditentang oleh 
Socrates dengan mengatakan bahwa yang benar dan yang 
baik harus dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang 
dijunjung tinggi oleh semua orang. Akibat ucapannya 
tersebut Socrates dihukum mati. 

Hasil pemikiran Socrates dapat diketemukan pada 
muridnya Plato. Dalam filsafatnya Plato mengatakan: 
realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia yang hanya 
terbuka bagi pancaindra dan dunia yang hanya terbuka bagi 
rasio kita. Dunia yang pertama adalah dunia jasmani dan 
yang kedua dunia ide. 

Pendapat tersebut dikritik oleh Aristoteles dengan 
mengatakan bahwa yang ada itu adalah manusia-manusia 
yang konkret. "Ide manusia" tidak terdapat dalam 
kenyataan. Aristoteles adalah filsuf realis, dan 
sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan 
besar sekali. Sumbangan yang sampai sekarang masih 
digunakan dalam ilmu pengetahuan adalah mengenai 
abstraksi, yakni aktivitas rasional di mana seseorang 
memperoleh pengetahuan. Menurut Aristoteles ada tiga 
macam abstraksi, yakni abstraksi fisis, abstraksi matematis, 
dan metafisis. 

Abstraksi yang ingin menangkap pengertian dengan 
membuang unsur-unsur individual untuk mencapai kualitas 
adalah abstraksi fisis. Sedangkan abstraksi di mana subjek 
menangkap unsur kuantitatif dengan menyingkirkan unsur 
kualitatif disebut abstraksi matematis. Abstraksi di mana 
seseorang menangkap unsur-unsur yang hakiki dengan 
mengesampingkan unsur-unsur lain disebut abstraksi 
metafisis. 
Teori Aristoteles yang cukup terkenal adalah tentang materi 
dan bentuk. Keduanya ini merupakan prinsip-prinsip 
metafisis, Materi adal.ah prinsip yaug tidak ditentukan, 
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sedangkan bentuk adalah prinsip yang menentukan. Teori 
ini terkenal dengan sebutan Hylemorfisyme. 

4. Masa Helinitis Dan Romawi 

Pada zaman Alexander Agung (359-323 SM) sebagai 
kaisar Romawi dari Macedonia dengan kekuatan militer 
yang besar menguasai Yunani, Mesir, Hingga Syria. Pada 
masa itu berkembang sebuah kebudayaan trans nasional 
yang disebut kebudayaan Hellinistis, karena kekuasaan 
Romawi dengan ekspansi yang luas membawa kebudayaan 
Yunani tidak terbatas lagi pada kota-kota Yunani saja, tetapi 
mencakup juga seluruh wilayah yang ditaklukkan 
Alexander Agung. Bidang filsafat, di Athena tetap 
merupakan suatu pusat yang penting, tetapi berkembang 
pula pusat-pusat intelektual lain, terutama kota Alexandria. 
Jika akhirnya ekspansi Romawi meluas sampai ke wilayah 
Yunani, itu tidak berarti kesudahan kebudayaan dan filsafat 
Yunani, karena kekaisaran Romawi pun pintu di buka lebar 
untuk menerima warisan kultural Yunani. 

Dalam bidang filsafat tetap berkembang, namun 
pada saat itu tidak ada filsuf yang sungguh-sungguh besar 
kecuali Plotinus. Pada masa ini muncul beberapa aliran 
berikut: 
Pertama, Sinisme. Menurut paham ini jagat raya ditentukan 
oleh kuasa-kuasa yang disebut Logos. Oleh karena itu, 
segala kejadian berlangsung menurut ketetapan yang tidak 
dapat dihindari. Aliran Sinisme merupakan pengembangan 
dari aliran Stoik. 

Kedua, Stoik. Menyatakan penyangkalannya adanya 
"Ruh'' dan "Materi" aliran ini disebut juga dengan 
Monoisme dan menolak pandangan Aristoteles dengan 
Dualismenya. Ketiga, Epikurime. Segala-galanya terdiri atas 

73 






































































































































































































































































































































































	2019_03_10_21_41_41.pdf (p.1-168)
	2019_03_10_22_01_38.pdf (p.169-260)
	2019_03_10_21_41_41.pdf (p.1-169)
	2019_03_10_22_01_38.pdf (p.170-261)
	2019_03_10_21_41_41.pdf (p.1-169)
	2019_03_10_22_01_38.pdf (p.170-261)

