
TUGAS I: FILSAFAT ILMU

RESUME DASAR FILSAFAT ILMU



PENGERTIAN FILSAFAT ILMU

DEFINISI

Definisi Filsafat (philosophy): studi masalah
mendasar yaitu keberadaan, pengetahuan, 

nilai, akal, pikiran dan Bahasa

Definisi Ilmu (science): bangunan
pengetahuan yang empiris (terbukti dan 

dapat di uji) tentang alam semesta

Filsafat ilmu merupakan bagian dari
epistemology (filsafat pengetahuan) yang 

secara spesifik mengkaji hakikat ilmu
(pengetahuan ilmiah).

Filsafat ilmu merupakan telaahan secara
filsafat yang ingin menjawab beberapa

pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti: 
Ontologi, Epistomologi dan Aksiologi

Filsafat Ilmu



PENGERTIAN FILSAFAT ILMU

ANALOGI

Ilmu (science), empiris

Ibarat pasukan infanteri yang 
merengsek maju lebih jauh ke
daratan, untuk menguasai
wilayah musuh sepenuh nya

Filsafat, hipotesis

Ibarat pasukan terdepan yang 
menyerang dari laut, perebut
pertahanan di garis pantai, 
pembuka jalan



RUANG LINGKUP FILSAFAT ILMU

MENCAKUP TELAHAAN SECARA FILSAFAT UNTUK MENJAWAB

HAKIKAT ILMU BERIKUT

Ontologi – Obyek yang ditelaah, hakikat segala sesuatu yang ada (hakikat apa
yang dikaji)

Epistemologi – Bagaimana mencari pengetahuan yang benar dan seperti apa
pengetahuan tersebut

Aksiologi – Membahas untuk apa ilmu itu digunakan, nilai kegunaan ilmu



RUANG LINGKUP FILSAFAT ILMU

BATAS CAKUPAN

Ontologi, 
Epistemologi, 
Aksiologi dan 
Etika
Keilmuwan

Philosophy of 
Knowledge, 
misal apa itu
baik
(goodness)?
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MENGAPA FILSAFAT ILMU PENTING

FONDASI BAGI SELURUH BANGUNAN SAINS

Sains

Sains Sains

Filsafat Ilmu



MENGAPA FILSAFAT ILMU PENTING

ARTI MEMPELAJARI FILSAFAT ILMU

Evaluasi SainsYang 
Telah Diketahui

Menelaah Titik Mulai
dan Titik Berhenti

Dari Ilmu

Mempertanyakan
Arah Berpaling Pada 
Batas Ketidaktahuan

Mempertanyakan
Kelebihan dan 

Kekurangan Ilmu



MENGAPA FILSAFAT ILMU PENTING

ANALOGI

Seorang yang berpijak di bumi & tengadah ke bintang-
bintang. Ia ingin mengetahui hakikat dirinya dlm
kesemestaan galaksi

Tidak puas mengenal ilmu hanya dari segi pandang 
ilmu itu sendiri. Namun, ia ingin melihat hakikat ilmu 
dalam konstelasi pengetahuan yang lain

Hubungan ilmu dengan moral, agama. Dan apakah ilmu itu
membawa kebahagiaan bagi diri nya
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MENGAPA FILSAFAT ILMU PENTING

DAMPAK TIDAK MEMPELAJARI FILSAFAT ILMU

Menjadi
para ahli
yang berada
di bawah
tempurung
disiplin
keilmuannya
masing-
masing

Berpandangan picik, seperti memandang rendah
ahli ilmu lain 

Ilmuwan yang meremehkan moral, agama dan 
nilai estetika

Mengurangi potensi besar kolaborasi antar
ilmuwan bidang ilmu yang berbeda


