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Buku Filasafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar, ditujukan bagi 
mereka yang mau memperdalam filsafat.  Buku ini dibagi atas tiga bagian yakni Bab 1.  
Pengantar Ilmu Fislsafat, 2.  Bab 2 Filsafat Pengetahuan (Epistomologi0m dan Bab 3 Ruang 
Lingkup Filsafat Ilmu.  Bagian kedua tentang masalah ilmu pengetahuan yang terdiri atas 5 
Bab, yakni Bab 4 Apa itu Ilmu pengetahuan, Bab 5 Sejarah Perkembangan Ilmu 
Penegtahuan, Bab 6.  Prinsip-prinsip Metodologi, Bab 7. Penemuan kebenaran, Bab 8, 
Definisi dan penalaran.   Bagian ketiga tentang  Pengembangan Ilmu, yang terdiri dari atas 
tiga bab, yaitu Bab 9 Hubungan dan Peranan Ilmu Pengetahuan terhadap Pengembangan 
Kebudayaan Nasional, Bab 10 Etika Keilmuan, Bab 11 Strategi Pengembangan Kebudayaan 
Nasional. 

Dalam Bab 1 dijelaskan makna Filsafat.  Kata filsafat yang dalam bahasa Arab falsafah yang 
dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah philosophy, adalah berasal dari bahasa Yunani 
philosophia.  Secara etiomologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan (love of wisdom).  
Seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebenaran.  Tujuan filsafat adalah mencari hakikat 
dari sesuatu objek/gejala secara mendalam. Adapun ilmu pengetahuan empiris hanya 
membicarakan gejala gejala.  Membicarakan gejala untuk masuk ke hakikat itulah dalam 
filsafat.  Ada 10 metode dalam filsafat diantaranya adalah metode kritis, metode intuitif, 
metode skolastik, metode geometris, metode empiris, metode transedental, metode 
fenomenlogis, metode dialektika, metode neo-postivistis, metode analitika bahasa.   Ciri-ciri 
Filsafat adalah menyeluruh, mendasar, dan spekulatif.  Ada 3 hal yang mendorong manusia 
untuk berfilasafat yaitu keheranan, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan.  Pada 
umumnya daapt dikatakan bahwa dengan belajar filsafat semakin menjadikan orang mampu 
untuk menangani berbagai pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam weweang 
ilmu-ilmu khusus.  Jadi filsafat membantu untuk mendalami berbagai pertanyaan asasi 
manusia tentang makna realitas dan lingkup tanggung jawabnya.  Filsafat sistematis dibagi 
menjadi: 1.  Metafisika (filsafat tentang hal ada), 2.  Epistemologi (teori pengetahuan). 3 
metodologi (teori tentang metode), 4.  Logika (teori tentang penyimpulan), 5.  Etika (filsafat 
tentang pertimbangan moral), 6. Estetika (filsafat tentang keindahan), 7 sejarah filsafat. 

Dalam Bab 2 diuraikan tentang filsafat pengetahuan (epistemologi).  Bila dalam metafisika 
bertanya apakah hal yang ada itu?  Dalam epistemologi pertanyaan mendasar adalah apakah 
yang dapat saya ketahui? Epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme dan logos. 
Episteme = pengetahuan/kebenaran; dan logos = pikiran, kata, atau teori. Jadi Epistomologi = 
theory of knowledge. 

Ada delapan hal penting yang mendasari struktur pikiran manusia, yaitu sbb: 1.  Mengamati 
(observes) 2.  Menyelidiki (inquires) 3.  Percaya (believes) 4.  Hasrat (desires) 5.  Maksud 
(intendsi). 6.  Mengatur (organize). 7. Menyesuaikan (adapts).  8.  Menikmati (enjoys).  
Aliran-aliran dalam pengetahuan adalah 1.  Rasionalisme.  Aliran ini berpendapat bahwa 
sumber pengetahuan yang mencukupi dan yan gdapat dipercaya adalah rasio (akal).  2.  
Empirisme.  Aliran ini berpendapat bahwa empiris atau pengalamanlah yang menjadi sumber 
pengetahuan.  3.  Kritisisme oleh Immanuel Kant. Peranan budi sangat besar demikian juga 
peranan pengalaman.  4.  Positivisme.  Berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual 
dan yang positif. Oleh karena itu metafisika ditolak. 
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Metodologi merupakan hal yang mengkaji urutan langkah-langkah yan gditempuh supaya 
pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah.  Metode ilmiah dapat dibagi dua yaitu 
metode analitik-sintesis dan metode non-deduksi.  Metode deduksi adalah mengambil data 
kesimpulan khusus dari data-data yang umum.. Metode induksi adalah menarik gambaran 
umum dari data-data yang khusus.  Matematika merupakan salah satu kegemilangan 
intelektual.  Logika dan matematika merupakan dua pengetahuan yang selalu berhubungan 
erat, yang keduanya sebagai sarana berpikir deduktif.  Logika lebih sederahana penalarannya, 
sedang  matematika sudah jauh lebih terperinci. 

Dalam Bab 3 dijelaskan tentang Ruang Lingkup Filsafat Ilmu.    Caban gfilsafat yang 
membahas ilmu adalah filsafat ilmu.  Tujuannya mengadakan analisi mengenai ilmu 
pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh.  Filsafat ilmu = theory of 
Science = metascience = science of science. 

Tempat kedudukan Filsafat Ilmu: 

Being (ada) Knowing (Tahu) Nilai 
Ontologi Epistemologi Axiologi 

Metafisika Logika dan Metodologi Etika 
 Filsafat Ilmu Estetika 

 

Filsafat Ilmu sebagai cabang filsafat yan gmembicarakan tentang hakikat ilmu secara umum 
mengandung manfaat sebagai berikut; 
1.  Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis 
terhadap kegiatan ilmiah.  Maksudnya seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terthadap 
bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindari pendapatnya yang paling benar. 
2.  Filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritisi asumsi dan metiode 
keilmuan. 
3.  Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. 
Implikasi mempelajari filsafat ilmu adalah sebagai berikut: 1. Seseorang yang mempelajari 
filsfat ilmu diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu baik ilmu alam 
maupun ilmu sosial.  2  menyadarkan seorang iomuwan agar tidak terjebak ke dalam pola 
pikir “menara gading” yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkannya 
dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. 
 

Pada Bagian Kedua dari Buku Filsafat Ilmu dan perkembangannya di Indonesia menguraikan 
tentang Masalah Ilmu Pengetahuan ,yang diawali dengan apa itu ilmu pengetahuan.  Ilmu 
pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science, yang nerasal dari bahsa latin scientia 
dari bentu kkata kerja scirei yang berarti mempelajari atau mengetahui.  Definisi ilmu 
pengetahuan mencakup enam macam komponen yaitu masalah (problem), sikap (attitude), 
metode (method), aktivitas (activity), kesimpulan (conclusion) dan pengaruh (effects).  Lima 
ciri pokok ilmu pengetahuan adalah 1.  Empiris.  2.  Sistematis.  3.  Objektif.  4. Analitis.  5 
verifikatif.  The Liang Gie membagi ilmu menjadi tujuh jenis yaitu: 1.  Ilmu mateamtis.  2.  
Ilmu fisis.  3.  Ilmu biologis.  4.  Ilmu psikologis.  5. Ilm usosial.  6. Ilmu linguistik.   7.  Ilmu 
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interdisipliner.   Langkah-langkah dalam ilmu pengetahuan adalah A.  perumusan masalah.  
B.  pengamatan dan pengumpulan data atau observasi.  C.  pengamatan dan klasifikasi data.  
C.  perumusan pengetahuan (definisi).  E.  tahap ramalan (prediksi).  F. Pengujian kebenaran 
hipotesis (verifikasi). 

Dalam Bab 5 diuraikan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan.  Periodisasi perkembangan 
ilmu dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer.  Pada zaman pra 
Yunani kuno masi hmenggunakan batu sebagai peralatan.  Apda abad 6 SM di yunani muncul 
lahirnya filsafat yg dinaggap sebagai peristiwa ajaib.  Faktor pendorong timbulnya filsafat 
adalah: A.  adanya suatu mitologi Yunani.  B.  adanya kesusasteraan Yunani.  C.  Pengaruh 
ilmu pengetahuan.  Zaman Yunani kuno dipandan gsebagai zaman keemasan filsafat, karena 
pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya.  
Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilm udan filsafat.  Pada zaman abad 
pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu penegtahuan. Pada amsa 
itu agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu 
Tuhanlah yan gmerupakan kebenaran  yan gsejati.  Hal ini berbeda dengan pandangan 
Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal.  
Mereka belum mengenal adanya wahyu.  Apda zaman Renaissance ditandai sebagai era 
kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama.  Pada zaman modern 
ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. 

Bab 6 (enam) menguraikan prinsip-prinsip metodologi.  Metodologi merupakan hal yang 
menkaji perihal langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh 
memenuhi ciri-ciri ilmiah.  Metodologi berasal dari kata metode dan logos.    Metodologi 
bersangkutan dengan jenis, sifat dan bentuk umum mengenai cara-cara, aturan dan patokan 
prosedur jalnnya penyelidikan yang menggambarkan bagaimana ilmu penegtahuan harus 
bekerja..  Unsur-unsur metodologi adalah 1.  Interpretasi.  2.  Induksi dan deduksi.  3.  
Koherensi intern.  4.  Holistis.  5. Kesinambungan historis.  6. Idealisasi.  7.  Komparasi.  8. 
Heurustika.  9.  Analogikal   10.  Deskripsi.   

Bab 7 (tujuh) menjelaskan penemuan kebenaran.  Cara untuk menemukan kebenaran adalah 
sebagai berikut: 1. Penemuan secara kebetulan.  2.  Penemuan “coba dan ralat” (trial and 
error0.  3. Penemuan melalui otoritas atau kewibawaan.  4 penemuan secara spekulatif.  5.  
Penemuan kebenaran leat cara berpikir kritis dan rasional.  6.  Penemuan kebenaran melalui 
penelitian ilmiah. Menurut Pranarka ada tiga jenis kebenaran yaitu kebenaran 
epistemologikal.  2. Kebenaran ontologikal.  3.  Kebenaran semantikal.    Teori kebenaran 
secara tradisional dibagi menjadi 1.  Teori kebenaran saling berhubungan.  2.  Teori 
kebenaran saling bersesuaian.  3. Teori kebenaran inherensi  4.  Teori kebenaran berdasarkan 
arti.  5.  Teori kebenran sintaksis.  6. Teori kebenaran nondeskripsi.  7.  Teori kebenaran logik 
yang berlebihan.  Kekhilafan terjadi karena kesalahan pengambilan kesimpulan yang tidak 
runtut terhadap pengalaman-pengalaman.  Jadi dalam hal ini khilaf muncul karena adanya 
praanggapan atau pernyataan yan gsudah dianggap benar secara umum. 

Bab 8 menjelaskan tentang Definisi dan Penalaran.  Definisi dibedakan dalam tiga macam 
yaitu definisi nominalis, definisi realis, definisi praktis.  Definisi nominalis adalah 
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menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti.  Definisi realis 
adalah penjelasan tentang hal yan gditandai oleh sesuatu term.  Definisi praktis ialah 
penjelasan tentang hal sesuatu ditinjau dari segi penggunaan dan tujuannya yang sederhana.   

Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan dari satu atau lebih proposisi.  Penalaran ada 
dua yaitu penalaran langsung dan tidak langsung.   Penalran yang menyimpulkan suatu 
kesimpulan yang bersifat umum dari premis premis yang berupa proposisi empiris disebut 
generalisasi.  Prinsip yang menjadi dasar penalaran generalisasi dapat dirumuskan  “apa yang 
beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu, dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila 
kondisi yang sama terpenuhi.  Induksi adalah suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan 
suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus (mencoba dulu baru teori), maka 
deduksi adalah mengambil suatu kesimpulan yang hakikatnya sudah tercakup di dalam suatu 
proposisi atau lebih (teori dulu baru mencoba).  Silogisme adalah proses menggabungkan tiga 
proposisi, dua menjadi dasar penyimpulan, satu menjadi kesimpulan.  Sesat pikir dapat terjadi 
ketika menyimpulkan sesuatu lebih luas daripada dasarnya.     

Pada Bagian Ketiga dari Buku Filsafat Ilmu dan perkembangannya di Indonesia menguraikan 
tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan.  Diawali dengan Bab 9 yang bertajuk Hubungan 
dan peranan ilmu pengetahuan terhadap pengembangan kebudayaan nasional.  Dewasa ini 
ilmu menjadi sanagt berguna dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah manusia sekarang 
tidak dapat hidup tanpa ilmu pengetahuan.  Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta 
buddhayah yaitu bentuk jamak dari buddhi  yang berarti budi atau akal.  Jadi kebudayaan 
dapat diaretikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal budi.   

Antara ilmu dan kebudayaan ada hubungan timbal balik.  Perkembangan ilmu tergantung 
pada perkembangan kebudayaan, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan 
pengaruh pada kebudayaan.   

Menurut Prof. Nugroho Notosusanto, kebudayaaan nasional adalah kebudayaan daerah dan 
kebudayaan kesatuan.  Rumusna lain kebudayaan nasional adalah paduan seluruh lapisan 
kebudayaan bangsa Indonesia yang mencerminkan semua aspek perikehidupan bangsa.  
Kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah.  Oleh karena itu, unsur-unsur 
kebudayaan seperti bahasa, kesenian, agama dan adat istiadat dari pelbagai suku bangsa di 
dalam wilayah nusantara hendaknya dilestarikan dan diangkat menjadi unsur-unsur 
kebudayaan nasional. 

 Dalam Bab 10 menjelaskan etika keilmuan.  Ilmu berupaya mengungkapkan realitas 
sebagaimana adanya, sedangkan moral pada dasarnya adalah petunjuk tentang apa yang 
seharusnya dilakukan manusia.  Ilmu dan Moral termasuk ke dalam genus pengetahuan  yang 
mempunyai karakteristik masing-masing.  Tiap-tiap pengetahuan mempunyai tiga komponen 
yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunya.  Komponen tersebut 
adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi.  Ontologi adalah asas dalam menetapkan batas 
atau ruang lingkup objek.  Epistemologi merupakan asas cara bagaimana materi pengetahuan 
diperoleh dan disusun.  Aksiologi merupakan asas dalam menggunakan pengetahuan tersebut. 
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Ilmu-ilmu yang berkembang dengan pesat apakah bebas nilai atau tidak bebas nilai.   Josep 
Situmorang menyatakan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah 
agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri.  Ilmu pengetahuan menolak 
campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu penegtahuan itu 
sendiri.  Tiga faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai: 
1.  Ilmu harus bebas dari berbagai pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal, seperti 
politis, ideologi, agama, budaya. 
2.  Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. 
3.  Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang bersifat universal. 
Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada.  Landasan ontologis 
mempertanyakan tentang objek apa yang ditelaah ilmu.  Bagaimana wujud yang hakiki dari 
objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek  tadi dengan daya tangkap manusia?  
Secara ontologis ilmu membatasi lingkup penelaahan kelimuannya hanya pada daerah-daerah 
yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. 
 

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal, sumber, 
metode, struktur dan validitas atau kebenaran pengetahuan.  lAndasan epistemologi ilmu 
tercermin secara operasional dalam metode ilmiah.  Pada dasarnya metode ilmiah merupakan 
cara ilmu memperoleh dan menyusun penegtahuannya berdasarkan (a) kerangka pemikiran 
(b) hipotesis (c) verifikasi terhadap hipotesis termaksud. 

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum.  Sebagai 
landasan ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu 
dipergunakan?    Pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan 
manusia.   

Pada dasarnya sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan sudah barang tentu 
mereka juga perlu  memiliki visi moral, yaitu moral khusus sebagai ilmuwan.  Moral inilah di 
dalam filsafat ilmu disebut juga sebagai sikap ilmiah.  Sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh 
para ilmuwan adalah (1) tidak ada rasa pamrih (2) bersikap selektif (3) adanya budi (mind) 
(4) adanya kepercayaan dan kepastian (5) ada dorongan untuk riset (6) memiliki sikap etis. 

Dalam bab terakhir Bab 11 diuraikan tentang Strategi Pengembangan Ilmu di Indonesia.  
Paradigma  adalah suatu asumsi dasar dan asumsi  teoritis yang umum.  Pandangan Ontologis 
dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil.  Landasan epistemologis 
Pancasila adalah Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat 
kelahirannya digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri.Pancasila adalah jiwa bangsa, 
kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, pedoman hidup bangsa Indonesia.  Landasan 
aksiologi Pancasila merujuk kepada niali-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan UUD 
45. 

Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana 
dinayatakan dalam Pembukaan UUD 45.  Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigma 
pembangunan nasional mengandung arti bahwa Pancasila sebagai paradigma pembangunan 
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nasional mengandung arti bahwa aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila. 

 

Bagi bangsa Indonesia  strategi pengembangan ilmu penegtahuan yang paling tepat ada dua 
hl pokok yaitu visi dan orientasi filofosiknya diletakkna pada nilai-nilai Pancasila.  Visi dan 
orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi berikut: 
a.  Teleologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana untuk mewujudkan 
cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD 45 
b.  Etis, ilmu pengetahun harus kita operasionalsisasikan untuk meningkatkan harkat dan 
martabat manusia. 
c. Integral dan integratif, penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia 
dan struktur masyarakatnya. 
 
Pembahasan:  

Buku  Filsafat Ilmu ini adalah sebuah buku “ringkasan” yang berisi sekumpulan pendapat 
para ahli dalam bidangnya masing-masing.  Buku ini bukanlah merupakan karya 
orisinilpemikiran penulisnya yaitu Drs Surajiyo, melainkan sebuah kumpulan tulisan orang 
lain yang diramu sedemikian rupa dalam setiap bab.  Buku ini cukup berguna bagi mahasiswa 
yang akan memulai bergelut dengan dunia Filsafat Ilmu, sebab dalam buku ini dikemukakan 
aneka pendapat dari ahli dalam bidang filsafat ilmu, sehingga pembaca tidak perlu memiliki 
banyak buku filsafat ilmu.  Buku ini sudah cukup mewakili satu buku tentang filsafat ilmu.  

Yang menarik dari buku ini adalah diangkatnya Pancasila sebagai paradigma strategi 
pengembangan ilmu di Indonesia.  Pancasila dalam buku ini ditinjau dari segi ontologi, 
epistemologi dan aksiologi sebagai cabang-cabang filsafat sehingga keberadaan Pancasila 
mempunyai landasan filsafat ilmu yang kokoh untuk diterapkan di Indonesia. 

Buku ini sangat baik bagi mahasiswa pascasarjana teologi untuk didalami secara cermat dan 
matang.  Bekal filsafat ilmu akan terus dipakai dalam semua mata kuliah di program 
pascasarjana.  Sehingga mata kuliah ini sanga tepat diberikan di awal semester. 

 

Sumber buku 

Surajiyo. 2007. Filsafat Ilmu. Jakarta: Bumi Aksara 

 

 

 

 


