
Pengetahuan Dasar Tentang Filsafat 
Ilmu dan Pengetahuan 

 
PENGERTIAN FILSAFAT  
Makna Filsafat dari Segi Bahasa 
 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia atau philosophos. Philos atau 
philein berarti teman atau cinta, dan shopia shopos kebijaksanaan, pengetahuan, dan 
hikmah atau berarti.  

Filsafat berarti juga mater scientiarum yang artinya induk dari segala ilmu 
pengetahuan. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah 
(Arab), philosophie (Prancis, Belanda dan Jerman), serta philosophy (Inggris). 

Dengan demikian filsafat berarti mencintai hal-hal yang  bersifat bijaksana (menjadi 
kata sifat) bisa berarti teman kebijaksanaan (kata benda) atau induk dari segala ilmu 
pengetahuan.  
 

 Phytagoras (572-497 SM) ditahbiskan sebagai orang pertama yang memakai kata 
philosopia yang berarti pecinta kebijaksanaan (lover of wisdom) bukan 
kebijaksanaan itu sendiri. 

 Plato (427-347 SM) mengartikannya sebagai ilmu pengetahuan yang  berminat 
mencapai kebenaran yang hakiki lewat dialektika. 

 Aristoteles (382–322 SM) mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang 
kebenaran. 

 Al-Farabi (870–950) mengartikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam 
maujud dan hakekat alam yang sebenarnya. 

 Descartes (1590–1650) mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan ilmu pengetahuan 
tentang tuhan, alam dan manusia. 

 Immanuel Kant (1724 –1804) mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan 
yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Menurut kant ada empat 
hal yang dikaji dalam filsafat yaitu: apa yang dapat manusia ketahui? (metafisika), 
apa yang seharusnya diketahui manusia?(etika), sampai dimana harapan manusia? 
(agama) dan apakah manusia itu? (antropologi) 

 
Ciri Berfikir Filsafat  

 Berfilsafat dapat diartikan sebagai berfikir. Ciri berfikir filsafat adalah:  
a. Radikal: berfikir radikal artinya berfikir sampai keakar permasalahannya. 
b. Sistematik, berfikir yang logis, sesuai aturan, langkah demi langkah, berurutan, 

penuh kesadaran, dan penuh tanggung jawab. 
c. Universal, berfikir secara menyeluruh tidak terbatas pada bagian tertentu tetapi 

mencakup seluruh aspek. 



d. Spekulatif, berfikir spekulatif terhadap kebenaran yang perlu pengujian untuk 
memberikan bukti kebenaran yang difikirkannya. 

 
Cabang Filsafat  
Filsafat mengkaji lima cabang utama yaitu: 

1. Logika (hal yang benar dan salah) 
2. Etika (hal yang baik dan buruk) 
3. Estetika (hal yang indah dan jelek) 
4. Metafisika (hakekat keberadaan zat, pikiran, dan kaitannya) 
5. Politik (organisasi pemerintahan yang ideal) 

Kelima cabang ini berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang lebih spesifik. 
 
Cabang Cabang-cabang filsafat lainnya 

 Epistemologi (filsafat pengetahuan) 

 Etika (filsafat moral) 

 Estetika (filsafat seni) 

 Metafisika 

 Politik (filsafat pemerintahan) 

 Filsafat Agama 

 Filsafat Ilmu 

 Filsafat Pendidikan 

 Filsafat Hukum 

 Filsafat Sejarah 

 Filsafat Matematika 
 

Pengertian Filsafat Ilmu  

 Filsafat Ilmu merupakan bagian dari Epistemologi (filsafat pengetahuan) yang 

secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengtahuan ilmiah). 

 Ilmu berasal dari bahasa Arab: ‘alima, ya’lamu, ‘ilman yang berarti mengetahui, 

memahami dan mengerti benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut Science, dari 

bahasa Latin yang berasal dari kata Scientia (pengetahuan) atau Scire (mengetahui). 

Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah Episteme (pengetahuan). 

 Dalam kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang 

yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat 

digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibidang itu (Kamus Bahasa 

Indonesia, 1998). 

PENGETAHUAN DAN KEBENARAN   

 Dalam Encyclopedia of Philosophy, pengetahuan didefinisikan sebagai kepercayaan 

yang benar (knowledge is justified true belief). 



 Menurut Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan 

mengetahui. Mengetahui itu hasil kenal, sadar, insaf, mengerti, benar dan pandai. 

 Pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar maka bukan pengetahuan tetapi 

kekeliruan atau kontradiksi. 

 Pengetahuan merupakan hasil suatu proses atau pengalaman yang sadar. 

 Pengetahuan (knowledge) merupakan terminology generic yang mencakup seluruh 

hal yang diketahui manusia. Dengan demikian pengetahuan adalah kemampuan 

manusia seperti perasaan, pikiran, pengalaman, pengamatan, dan intuisi yang 

mampu menangkap alam dan kehidupannya serta mengabstraksikannya untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 Tujuan manusia mempunyai pengetahuan adalah: 

1. Memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. 

2. Mengembangkan arti kehidupan. 

3. Mempertahankan kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. 

4. Mencapai tujuan hidup. 

 Binatang pun mempunyai pengetahuan, tetapi hanya sekedar atau terbatas untuk 

melangsungkan hidup (tujuan survival). 

 

Jenis Pengetahuan  

 Pengetahuan biasa (common sense) yang digunakan terutama untuk kehidupan 

sehari-hari, tanpa mengetahui seluk beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-

luasnya. 

 Pengetahuan ilmiah atau Ilmu, adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara 

khusus, bukan hanya untuk digunakan saja tetapi ingin mengetahui lebih dalam 

dan luas mengetahui kebenarannya, tetapi masihberkisar pada pengalaman.  

 Pengetahuan filsafat, adalah pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga 

yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki sampai diluar dan 

diatas pengalaman biasa. 

 Pengetahuan agama, suatu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat 

para Nabi dan Rosul-Nya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh 

para pemeluk agama. 

 

Gejala Mengetahui 

 Pada suatu saat, manusia ingin mengetahui sesuatu tentang dirinya, dunia 

sekitarnya, orang lain, yang baik dan yang buruk, yang indah dan jelek, dan 

macam-macam lagi. 



 Jika ingin mengetahui sesuatu, tentu ada suatu dorongan dari dalam diri manusia 

yang mengajukan pertanyaan yang perlu jawaban yang memuaskan 

keingintahuannya. Dorongan itu disebut rasa ingin mengetahui. 

 Sesuatu yang diketahui manusia disebut pengetahuan. Pengetahuan yang 

memuaskan manusia adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang tidak 

benar adalah kekeliruan. Keliru sering kali lebih jelek dari pada tidak tahu. 

Pengetahuan yang keliru dijadikan tindakan/perbuatan akan menghasilkan 

kekeliruan, kesalahan dan malapetaka. 

 Sasaran atau objek yang ingin diketahui adalah sesuatu yang ada, yang mungkin 

ada, yang pernah ada dan sesuatu yang mengadakan. Dengan demikian manusia 

dirangsang keingintahuannya oleh alam sekitarnya melalui indranya dan 

pengalamannya. 

 Hasil gejala mengetahui adalah manusia mengetahui secara sadar bahwa dia telah 

mengetahui. 

 

Pengetahuan Ilmiah 

 Pengetahuan Ilmiah atau Ilmu (Science) pada dasarnya merupakan usaha untuk 
mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan 
sehari-hari yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran cermat dan seksama dengan 
menggunakan berbagai metode. 

 Ilmu merupakan suatu metode berfikir secara objektif yang bertujuan untuk 
menggambarkan dan member makna terhadap gejala dan fakta melalui observasi, 
eksperimen dan klasifikasi. 

 Ilmu harus bersifat objektif, karena dimulai dari fakta, menyampingkan sifat 
kedirian, mengutamakan pemikiran logic dan netral. 

 
Berbagai Pengertian Ilmu 

 Dalam Encyclopedia Americana, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat positif dan 
sistematis. 

 Paul Freedman dalam The Principles of Scientific Research mendefinisikan ilmu 
sebagai: bentuk aktifitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia 
memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan cermat tentang 
alam dimasa lampau, sekarang dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang 
meningkat untuk menyesuaikan dirinya dan mengubah lingkungannya serta 
mengubah sifat-sifatnya sendiri. 

 S. Hornby mengartikan ilmu sebagai susunan atau kumpulan pengetahuan yang 
diperoleh melalui penelitian dan percobaan dari fakta-fakta. 

 Poincare, menyebutkan bahwa ilmu berisi kaidah-kaidah dalam arti definisi yang 
tersembunyi. 

 
 



Hakekat Pengetahuan  
Ada dua teori yang digunakan untuk mengetahui hakekat Pengetahuan: 
1. Realisme, teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan 

adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. 
2. Idealisme, teori ini menerangkan bahwa pengetahuan adalah proses-proses 

mental/psikologis yang bersifat subjektif. Pengetahuan merupakan gambaran 
subjektif tentang sesuatu yang ada dalam alam menurut pendapat atau penglihatan 
orang yang mengalami dan mengetahuinya. Premis pokok adalah jiwa yang 
mempunyai kedudukan utama dalam alam semesta. 

Sebenarnya realism dan idealism mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. 
 
Sumber Pengetahuan  
Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan antara lain: 
1. Empirisme, menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui 

pengalaman (empereikos = pengalaman). Dalam hal ini harus ada 3 hal, yaitu yang 
mengetahui (subjek), yang diketahui (objek) dan cara mengetahui (pengalaman). 
Tokoh yang terkenal: John Locke (1632 –1704), George Barkeley (1685 -1753) dan 
David Hume. 

2. Rasionalisme, aliran ini menyatakan bahwa akal (reason) merupakan dasar 
kepastian dan kebenaran pengetahuan, walaupun belum didukung oleh fakta 
empiris. Tokohnya adalah Rene Descartes (1596 –1650, Baruch Spinoza (1632 –1677) 
dan Gottried Leibniz (1646 –1716). 

3. Intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa 
melalui proses pernalaran tertentu. Henry Bergson menganggap intuisi merupakan 
hasil dari evolusi pemikiran yang tertinggi, tetapi bersifat personal. 

4. Wahyu adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang 
terpilih untuk menyampaikannya (Nabi dan Rosul). Melalui wahyu atau agama, 
manusia diajarkan tentang sejumlah pengetahuan baik yang terjangkau ataupun 
tidak terjangkau oleh manusia. 

 
Ukuran Kebenaran 

 Berfikir merupakan suatu aktifitas manusia untuk menemukan kebenaran. 

 Apa yang disebut benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. 

 Oleh karena itu diperlukan suatu ukuran atau criteria kebenaran. 

 Ada tiga jenis kebenaran yaitu: kebenaran epistemology (berkaitan dengan 
pengetahuan), kebenaran ontologism (berkaitan dengan sesuatu yang ada atau 
diadakan), dan kebenaran semantic (berkaitan dengan bahasa dan tuturkata) 

 Ada 4 teori kebenaran: yaitu teori Korespondensi, Teori Koherensi, Teori 
Pragmatisme, dan Teori Kebenaran Illahiah atau agama. 

 Ketiga teori pertama mempunyai perbedaan paradigma. Teori koherensi 
mendasarkan diri pada kebenaran rasio, teori korespondensi pada kebenaran 
faktual, dan teori fragmatisme fungsional pada fungsi dan kegunaan kebenaran itu 
sendiri. 



 Tetapi ketiganya memiliki persamaan. Yaitu pertama, seluruh teori melibatkan 
logika, baik logika formal maupun material (deduktif dan induktif), kedua 
melibatkan bahasa untuk menguji kebenaran itu, dan ketiga menggunakan 
pengalaman untuk mengetahui kebenaran itu. 

 
1. Teori Korespondensi 

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

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

- Dengan demikian ada lima unsure yang perlu yaitu pernyataan (statement), 
persesuaian (agreement), situasi (situation), kenyataan (realitas) dan putusan 
(judgement). Kebenaran adalah fidelity to objective reality. Atau dengan bahasa 
latinnya: edaequatio intelectus et rei (kesesesuaian pikiran dengan kenyataan). 

- Teori ini dianut oleh aliran realis. Pelopornya Plato, Aristoteles dan Moore. 
Dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Sina, Thomas Aquinas diabad skolastik, 
serta oleh Bertrand Russel pada abad Modern. 

- Cara berfikir ilmiah yaitu logika induktif menggunakan teori korespondensi ini. 
2. Teori Koherensi 

- Teori koherensi (The Coherence Theory of Truth) menganggap suatu pernyataan 
benar bila didalamnya tidak ada pertentangan, bersifat koheren dan konsisten 
dengan pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. 

- Dengan demikian suatu pernyataan dianggap benar, jika pernyataan itu 
dilaksanakan atas petimbangan yang konsisten dan pertimbangan lain yang 
telah diterima kebenarannya. 

- Rumusan kebenaran adalah, truth is a systematic coherence, dan truth is 
consistency. 

- JikaA = B dan B = C, maka A = C. 
- Logika matematik yang deduktif memakai teori kebenaran koherensi ini. Logika 

ini menjelaskan bahwa kesimpulan akan benar, jika premis-premis yang 
digunakan juga benar. Teori ini digunakan oleh aliran metafisikus-rasionalis dan 
idealis. 

- Teori ini sudah ada sejak pra Socrates, kemudian dikembangkan oleh Benedictus 
Spinoza dan George Hegel. 

- Suatu teori dianggap benar apabila telah dibuktikan (justifikasi) benar dan tahan 
uji (testable). Kalau teori ini bertentangan dengan data terbaru yang benar atau 
dengan teori lama yang benar, maka teori itu akan gugur atau batal dengan 
sendirinya. 

3. Teori Pragmatisme  



- Teori pragmatism (the pragmatic theory of truth) menganggap suatu 
pernyataan, teori atau dalil itu memiliki kebenaran bila memiliki kegunaan dan 
manfaat bagi kehidupan manusia. 

- Kaum pragmatis menggunakan criteria kebenarannya dengan kegunaan (utility), 
dapat dikerjakan (workability), dan akibat yang memuaskan (satisfactory 
consequence). Oleh karena itu tidak ada kebenaran yang mutlak/tetap, 
kebenarannya tergantung pada kerja, manfaat dan akibatnya. 

- Akibat/hasil yang memuaskan bagi kaum pragmatis adalah: 
1. Sesuai dengan keinginan dan tujuan. 
2. Sesuai dan teruji dengan suatu eksperimen. 
3. Ikut membantu dan mendorong perjuangan untuk tetap eksis (ada). 

- Teori ini merupakan sumbangan paling nyata dari para filsup Amerika. 
Tokohnya adalah Charles S. Pierce (1839–1914) dan diikuti oleh William James 
dan John Dewey (1859–1952). 

 
4. Agama sebagai teori kebenaran  

- Ketiga teori kebenaran sebelumnya menggunakan akal, budi, fakta, realitas dan 
kegunaan sebagai landasannya. Dalam teori kebenaran agama digunakan wahyu 
yang bersumber dari Tuhan. 

- Sebagai makluk pencari kebenaran, manusia dapat mencari dan menemukan 
kebenaran melalui agama. 

- Dengan demikian, sesuatu dianggap benar bila sesuai dan koheren dengan 
ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. 

- Agama dengan kitab suci dan haditsnya dapat memberikan jawaban atas segala 
persoalan manusia, termasuk kebenaran. 

 

ETIKAPENELITIAN 

Istilah: 
- Etika berasal dari bahasa Yunani  ethos.  
- Etimologis  kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. 
- Konteks filsafat  refleksi filsafati atas moralitas masyarakat sehingga etika 

disebut pula sebagai filsafat moral. 
Etika: 

- Membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati 
masyarakat. 

- Membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih memadai dan 
norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis 
dalam tata kehidupan masyarakat.  

- Dalam ranah penelitian lebih menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang 
diterapkan dalam kegiatan penelitian. 
 

1. Kejujuran 



- Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan 
metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. 

- Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. 
- Jangan mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda sebagai pekerjaan 

Anda. 
2. Obyektivitas 

- Upaya meminimalkan kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis dan 
interpretasi data, penilaian ahli/rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh 
pemberi dana/sponsor penelitian. 

3. Integritas 
- Tepati selalu janji dan perjanjian. 
- Lakukan penelitian dengan tulus. 
- Upayakan menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. 

4. Ketelitian 
- Teliti dan hindari kesalahan karena ketidak pedulian. 
- Secara teratur catat pekerjaan Anda misalnya kapan dan dimana pengumpulan 

data dilakukan. 
- Catat alamat korespondensi responden, jurnal atau agen publikasi lain. 

5. Keterbukaan 
- Saling berbagi data, hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian. 
- Terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. 

6. Penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 
- Perhatikan paten, copyrights dan bentuk hak-hak intelektual lain. 
- Jangan gunakan data, metode atau hasil yang belum dipublikasi tanpa ijin 

peneliti. 
- Tuliskan nara sumber semua yang member kontribusi riset. 
- Jangan pernah melakukan plagiasi. 

7. Penghargaan terhadap kerahasiaan (responden). 
- Jaga kerahasiaan data pribadi, kesehatan, catatan criminal atau data lain yang 

oleh responden dianggap sebagai rahasia. 
8. Publikasi yang terpercaya 

- Hindari mempublikasikan penelitian yang sama berulang-ulang kemedia (jurnal, 
seminar) yang berbeda. 

9. Pembinaan yang konstruktif 
- Bantu membimbing, member arahan dan masukan bagi mahasiswa/peneliti 

muda. 
10. Penghargaan terhadap kolega/rekan kerja 

- Bila penelitian dilakukan dalam tim, publikasi peneliti dengan kontribusi 
terbesar ditetapkan sebagai penulis pertama (first author), sedangkan lainnya 
sebagai peneliti kedua(co-author). 

- Urutan menunjukkan besarnya kontribusi anggota tim dalam penelitian. 
 
 



11. Tanggung jawab social 
- Upayakan bermanfaat demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf 

hidup, memudahkan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat. 
12. Tidak melakukan diskriminasi 

- Hindari perbedaan perlakukan karena alasan jenis kelamin, ras, suku dan faktor-
faktor lain. 

13. Kompetensi 
- Tingkatkan kemampuan dan keahlian meneliti melalui pendidikan dan 

pembelajaran seumur hidup. 
14. Legalitas 

- Pahami dan patuhi peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang 
terkait dengan penelitian Anda. 

15. Mengutamakan keselamatan manusia 
- Bila menggunakan manusia untuk menguji penelitian, maka penelitian harus 

dirancang dengan teliti, efek negative diminimalkan, manfaat dimaksimalkan. 
- Hormati harkat kemanusiaan, privasi dan hak obyek penelitian. 
- Siapkan pencegahan dan pengobatan bila sampel menderita efek negative. 

 
 

 

Sumber: 

- FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN. Oleh: Dr. Slamet Ibrahim S. DEA. Apt. 

Sekolah Farmasi ITB. 2008 

- Etika Penelitian. Anonim 


