
FILSAFAT  ILMU 

  

            Filsafat ilmu sangat penting peranannya terhadap penalaran manusia untuk membangun 
ilmu. Sebab, filsafat ilmu akan menyelidiki, menggali, dan menelusuri sedalam, sejauh, dan 
seluas mungkin semua tentang hakikat ilmu. Dalam hal ini, kita bisa mendapatkan gambaran 
bahwa filsafat ilmu merupakan akar dari semua ilmu dan pengetahuan. 

Beberapa pandangan mengenai filsafat ilmu 

            Filsafat ilmu merupakan suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah.  
 
Filsafat ilmu adalah pembandingan atau pengembangan pendapat-pendapat masa lampau 
terhadap pendapat-pendapat masa sekarang yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah.  
 
Filsafat ilmu merupakan paparan dugaan dan kecenderungan yang tidak terlepas dari pemikiran 
para ilmuwan yang menelitinya. 
 
Filsafat ilmu dapat dimaknai sebagai suatu disiplin, konsep, dan teori tentang ilmu yang sudah 
dianalisis serta diklasifikasikan. 
 
Filsafat ilmu adalah perumusan pandangan tentang ilmu berdasarkan penelitian secara ilmiah. 

Inti sari filsafat ilmu 

• kebenaran 
• fakta 
• logika 
• konfirmasi 

Ciri-ciri dan cara kerja filsafat ilmu  

• Mengkaji dan menganalisis konsep-konsep, asumsi, dan metode ilmiah. 
• Mengkaji keterkaitan ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. 
• Menkaji persamaan ilmu yang satu dengan yang lainnya, tanpa mengabaikan persamaan 

kedudukan masing-masing ilmu. 
• Mengkaji cara perbedaan suatu ilmu dengan ilmu yang lainnya. 
• Mengkaji analisis konseptual dan bahasa yang digunakannya. 
• Menyelidiki berbagai dampak pengetahun ilmiah terhadap:  

o cara pandang manusia 
o hakikat manusia 
o nilai-nilai yang dianut manusia 



o tempat tinggal manusia 
o sumber-sumber pengetahuan dan hakikatnya 
o logika dengan matematika 
o logika dan matematika dengan realitas yang ada 

Cara filsafat ilmu melakukan penelitian, pengkajian, dan penyelidikan meliputi: 

• sebab akibat 
• pemastian 
• penggolongan 
• pengendalian 
• hukum 
• pengukuran 
• model 
• ramalan 
• kemungkinan 
• teori 
• pembenaran 
• deduksi 
• definisi 
• fakta empiris 
• induksi 
• hipotesis 

Fungsi filsafat ilmu  

• Alat untuk menelusuri kebenaran segala hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra 
dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. 

• Memberikan pengertian tentang cara hidup dan pandangan hidup.  
• Panduan tentang ajaran moral dan etika. 
• Sumber ilham dan panduan untuk menjalani berbagai aspek kehidupan.  
• Sarana untuk mempertahankan, mendukung, menyerang atau juga tidak memihak 

terhadap pandangan filsafat lainnya. 
Melihat uraian di atas, filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab 
pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu sangatlah penting 
peranannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu juga, filsafat ilmu sangat 
bermanfaat bagi manusia untuk menjalani berbagai aspek kehidupan.  
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