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• Filsafat berasal dari kata fhilo dan
Shopos.

• Filsafat juga berasal dari kata falsafah
• Fhilo berarti cinta, Shopos yang berarti

ilmu atau hikmah
• Filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau

hikmah

ARTI FILSAFAT



Pengertian Filsafat Menurut Terminologis

 Filsafat adalah pengetahuan tentang pengetahuan.
 Filsafat adalah akar dari pengetahuan atau 

pengetahuan terdalam.
 Berfilsafat berarti berpikir radikal (sampai ke 

akarnya)



Pengertian Filsafat

 Pengertian filsafat bisa juga dilihat dari dua
sisi, yaitu:

Filsafat dalam arti proses dan filsafat
dalam arti produk.
Filsafat sebagai ilmu atau metode dan
filsafat sebagai pandangan hidup
Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat
dalam arti praktis.



• Philosophia berarti cinta kepada
kebijaksanaan atau cinta kepada
kebenaran. Orang yang cinta kepada
pengetahuan kebenaran itu lazimnya
disebut philosopher yang dalam bahasa
arab disebut filsafat.

Lanjut….



• Filsafat berarti sejenis pengetahuan yang
menyelidiki segala sesuatu dengan
mendalam sehingga dapat menghasilkan
pengetahuan tentang bagaimana hakikat
dan proses pencapaiannya.

Lanjut….



• filsafat adalah berfikir secara mendalam,
sistematik, radikal, dan universal dalam
rangka mencari kebenaran, intyi atau
hakikat mengenai segala sesuatu yang
ada (Sidi Gazalba)

Lanjut….



• 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 hakikat
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)

• Merriam-Webster dalam kamusnya filsafat adalah literally 
the love of wisdom, in the actual usage, the science that 
investigates the most general facts and prinsciples of 
reality and human nature and conduct: logic, ethics, 
aesthetics and the theory of knowledge.



MACAM PENGETAHUAN

Model Objek Paradigma Metode Ukuran

Sains Empiris Positivis Sains Logis dan
Empiris

Filsafat Abstrak Logis Rasio Logis

Mistik Abstrak
supralogis

Mistis Latihan
Mistik

Rasa, 
keyakinan

Sumber: Tafsir, 2005



AGAMA vs FILSAFAT

Agama
 Sumber: Wahyu
 Sifat: Subyektif
 Pasti

Filsafat
 Akal
 Obyektif
 Spekulatif



CIRI-CIRI FILSAFAT

Rasional
Radikal
Universal
Objektif
Sistematis
Spekulatif
Orientasi Kebenaran



Ciri-ciri Berpikir Filsafat

 Kritis; tanggap thd persoalan yg berkembang
 Rasional; sejauh dpt dijangkau akal mns
 Reflektif; mencerminkan pengalaman pribadi.
 Konseptual; hasil konstruksi pemikiran
 Koheren; runtut, berurutan.
 Konsisten; berpikir lurus/tdk berlawanan.
 Metodis; ada cara utk memperoleh kebenaran.
 Komprehensif; menyeluruh
 Bebas & bertanggungjawab



CIRI-CIRI FILSAFAT

 adanya unsur berpikir yang dalam hal ini
menggunakan akal;

 adanya unsur tujuan yang ingin dicapai melalui
berpikir tersebut, yaitu mencari hakikat atau inti
mengenai segala sesuatu;

 filsafat bukan hanya sekedar berpikir,
melainkan berpikir sungguh-sungguh, serius,
dan tidak berhenti sebelum yang dipikirkan itu
dapat dipecahkan.



FILSAFAT PENDIDIKAN

Barat
 Sumber: Akal Fikiran
 Orientasi: Antropocentris
 Manusia: Animal 

educable
 Tujuan: Kedewasaan = 

kesejahteraan

Islam
 Al-Qur’an, As-Sunah, 

Ijtihad
 Theocentris
 Insan, an-Nas, al-

Basyar, Bani Adam
 Ma’rifatullah = taqwa
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• Empirisme (Jhon Lock)

Aliran Pendidikan

• Nativisme (Schopenhuer)
• Konvergensi (William Stern)



TUGAS Kelompok:

o Buat desain KURIKULUM dari 3 jenis
kurikulum yang tersedia, terkait dengan
- Tujuan Pembelajaran
- Struktur Mata Pelajaran (tema)
- Model, Strategi, Metode yang digunakan
- Evaluasi Pembelajaran
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