
06/10/2020

1

Kuliah 3.
CIRI2 BERPIKIR FILSAFAT

Pengertian Etimologis Filsafat

Philein = mencintai; sophos
= kearifan / kebijaksanaan.

Filsafat; usaha untuk
mencintai kearifan / 

kebijaksanaan
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Pengertian Filsafat dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, adalah

1) Pengetahuan dan penyelidikan dengan
akal budi mengenai hakikat segala
yang ada, sebab, asal, temuan dan
hukum2nya,

2) Teori yang mendasari alam pikiran
atau suatu kegiatan atau juga berarti
ilmu yang berintikan logika, estetika, 
metafisika dan epistemologi.

Kamus besar Bahasa Indonesia

CIRI-CIRI BERFIKIR FILSAFAT 

 Berpikir sampai ke akar-akar
permasalahan. Ini berarti kita berpikir sampai
ke inti atau hakikat dari obyek pemikiran kita, 
yaitu permasalahan yang kita hadapi

 Berpikir universal. Filsafat mencerminkan
pengalaman umum manusia. Oleh karena itu
ciri pemikiran kita haruslah bersifat universal 
dan bukannya parsial atau bagian-bagian.
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CIRI-CIRI BERFIKIR FILSAFAT 

 Runtut atau konsisten: berpikir filsafati
harus runtut juga konsisten berarti tidak
mengandung pertentangan atau
kontradiksi

 Sistematik: berpikir sistematik berarti
semua pandangan yang dianalisis selalu
ada hubungannya secara teratur dengan
maksud tertentu

CIRI-CIRI BERFIKIR FILSAFAT 

 Menyeluruh : Filsafat merupakan keterbukaan
total terhadap realitas atau totalitas

 Bebas: pemikiran filosofis adalah hasil
pemikiran yang bebas dari prasangka-
prasangka sosial historis, kultural dan religius

 Bertanggung jawab: kita berpikir dan
bertanggung jawab atas hasil pemikiran kita
dan paling tidak bertanggung jawab terhadap
hati nurani kita sediri
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Pendekatan dalam berfilsafat

 Pendekatan kronologis, yaitu dgn mencermati
pemikiran para filsuf dr waktu ke waktu dalam
kurun yg berurut

misal : mempelajari filsuf mengenai fisika di masa 
Yunani, dilanjutkan pemikiran para filsuf di masa 
abad pertengahan sampai pada para filsuf di masa 
modern

 Pendekatan tematik, yaitu mengarahkan kita
untuk memfokuskan diri pada tema tertentu yg
muncul dlm perbincangan filosofis

Pendekatan ini mengarahkan kita untuk
mengetahui,berpikir dan berbicara secara sistematis
ttg tema yg telah di pilih

ILMU

AKTIFITAS 
(SEBAGAI PROSES)

PENGETAHUAN
(SEBAGAI PRODUK)

METODE
(SEBAGAI 

PROSEDUR)

HAKEKAT ILMU
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ILMU SBG METODE ILMIAH (PROSEDUR)

Ilmu
Sbg

Metode
Ilmiah

1. Pola
Prosedural

2. Tata Langkah

3. Berbagai
Teknik

4. Aneka Alat

-Pengamatan       - Percobaan

- Pengukuran       - Survey

- Deduksi              - Induksi

- Analisis              - Lainnya 

1. Menentuan Masalah

2. Perumusan Hipotesis (bila Perlu)

3. Pengumpulan Data

4. Pengujian Hasil + Pembahasan

5. Penyimpulan

- Daftar pertanyaan

- Wawancara

- Pmanasan

- Pendinginan

- Lainnya

- Timbangan
- Meteran
- Sinar Ultra Ungu

- Komputer
- Lainnya

ILMU SBG PRODUK

Ilmu Sbg
Pengetahua

n Ilmiah

1.  Segi Obyek  
Pengetahua
n

2.  Segi Sifat
Pengetahuan

Obyek 
Material

Obyek Formal 

- Empiris

- Sistematis

- Obyektif

- Analitis

- Verifikatif
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Pikirkan

Hubungkan bahwa
obyek penelitian
ilmiah yang akan
menghasilkan suatu
produk memiliki ciri2 
berpikir filsafat


