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Francis Bacon (1561-1626)

• Knowledge is power (Pengetahuan adalah
kekuasaan), dianggap pendobrak utama yang
menyadari bahwa filsafat dan ilmu
pengetahuan dapat mengubah dunia melalui
penyelidikan ilmiah.

• Pendapat ini  merujuk pada penemuan:

1. Mesiu,
2. Kompas,
3. Percetakan



Tiga pokok yang dikemukan Francis Bacon
dalam metode induksi:

Pertama, ilmu pengetahuan harus dikendalikan oleh
pengamatan netral. Ilmuwan harus mendekati objek
penelitiannya tanpa praduga apapun agar terhindar dari bias
ilmiah. Ilmuwan tidak hanya menggunakan data yang
relevan saja dan menghiraukan fakta dan data yang
bertentangan, sebagai akibatnya kesimpulan kadang
meleset.
Kedua, tetap memperhatikan data dan fakta yang
bertentangan sekalipun, tidak hanya memperhatikan yang
sesuai satu sama lain, termasuk hal-hal yang tidak terduga.
Ketiga, mengevaluasi, mengklasifikasi, merumuskan, dan
menyimpulkan fakta dan data sesuai dengan kemampuan
ilmuwan (Keraf dan Dua, 2001:100-101).



Yang harus dihindari:
• the idols of the tribe, berhala-berhala atau prasangka-

prasangka sebagai akibat dari sifat manusiawi umat manusia
yang menarik kesimpulan dengan tergesa-gesa tanpa dasar
empiris yang memadai;

• the idols of the cave, berhala-berhala atau prasangka-
prasangka yang bersifat pribadi sesuai selera masing-masing;

• the idols of the market, berhala-berhala atau prasangka-
prasangka yang cepat dipengaruhi oleh bahasa atau gaya
bicara, seperti di pasar;

• the idol of the theatre, berhala-berhala atau prasangka-
prasangka yang dialami para filsuf dan ilmuwan yang
menyaksikan panggung sandiwara filsafat sepanjang masa
yang mewarnai pandangan dan membentuk pengetahuan
seseorang (Verhaak, 1993: 17).
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Objek material
 Ilmu, pengetahuan yang telah disusun

secara sistematis dengan metode ilmiah
tertentu sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya
secara umum.

Objek formal
 Hakikat ilmu pengetahuan, problem

mendasar ilmu pengetahuan
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PENGERTIAN FILSAFAT ILMUPENGERTIAN FILSAFAT ILMU
ROBERT ACKERMANN

Tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dewasa ini
yang dibandingkan dengan pendapat terdahulu
yang telah dibuktikan.
LEWIS WHITE BECK

Mempertanyakan dan menilai metode-metode
pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai
dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu
keseluruhan.
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CORNELIUS BENJAMIN
Cabang pengetahuan filsafati yang menelaah secara
sistematis mengenai sifat dasar ilmu, metode-
metodenya, konsep-konsepnya, pra-anggapan atau
asumsi-asumsinya, serta letaknya dalam kerangka
umum dari cabang pengetahuan intelektual.
MAY BRODBECK

Analisis yang netral secara etis dan filsafati,
pelukisan, dan penjelasan mengenai
landasan-landasan ilmu.
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CAKUPANCAKUPAN
• KOMPARASI KRITIS SEJARAH

PERKEMBANGAN ILMU
• SIFAT DASAR ILMU PENGETAHUAN
• METODE ILMIAH
• PRA-ANGGAPAN ILMIAH
• SIKAP ETIS DALAM PENGEMBANGAN



Pertama, sebagai sarana pengujian dunia
ilmiah.
Kedua, usaha untuk merefleksi, menguji,
mengkritik asumsi dan metode keilmuan
Ketiga, memberikan pendasaran logis
terhadap metode keilmuan.

TUJUANTUJUAN



IMPLIKASI
• DIPERLUKAN PENGETAHUAN DASAR YG MEMADAI

TENTANG ILMU, ILMU SOSIAL & ILMU ALAM, AGAR
MEMILIKI LANDASAN BERPIJAK YANG KUAT, SEHINGGA
ANTARA ILMU DAPAT SALING MENYAPA UNTUK
MEMECAHKAN PERSOALAN KEMANUSIAN

• MENYADARKAN ILMUAN AGAR TIDAK TERJEBAK DALAM
POLA PIKIR “MENARA GADING” HANYA BERPIKIR MURNI
DALAM BIDANGNYA TANPA MENGAITKAN KENYATAAN
YANG ADA DI LUAR DIRINYA, SETIAP AKTIVITAS
KEHIDUPAN TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI KONTEKS
KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN.


