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Filsafat Ilmu Dan Logika
Filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi rasional, kritis, dan radikal mengenai hal-hal
mendasar dalam kehidupan. Refleksi rasional merupakan perenungan ilmiah yang
tidak bersandar pada rasio atau akal dan penalaran. Filsafat merupakan “seni
bertanya”, mempertanyakan apa pun tanpa tabu, mempertanyakan tentang apa yang
ada (being) maupun yang mungkin ada, sehingga filsafat kerap juga disebut berpikir
spekulatif. Pertanyaan yang diajukan filsafat memiliki ciri khas yang mendalam
(radikal). Kedalaman pertanyaan inilah yang menjadi distingsi antara filsafat dengan
ilmu pengetahuan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
We are delighted to introduce the 2019 Brawijaya International Conference on Social
and Political Sciences (B-SPACE). The aim of B-SPACE (Brawijaya International
Conference on Social and Political Sciences) is to provide a platform for various
stakeholders, varying from professionals, researchers, and academicians from across
the world to present their scientific take and research results on social and political
matters. The theme of B-SPACE 2019 was “Gender & Digital Society 4.0”. The amount
of participants registered on the initial phase was 140. However, BSPACE 2019
cumulatively consisted of 79 scientific papers, presented orally by the respective
authors during the two-day-conference. The oral presentation sessions were opened for
the public, allowing a productive interaction between the presenters and the audience
where knowledge and information were further shared. Aside from the opportunity to
present them in front of an audience, the submitted scientific papers are processed to
be published in EAI/EUDL proceedings.
Buku karya Waston ini mengulas dengan sangat lugas persoalan-persoalan filsafat
ilmu, tidak saja menyangkut aspek historis, namun juga menyentuh sisi esensialnya.
Penggunaan sistematika yang demikian padat dengan penjelasannya yang sebra
mencakup, buku ini dapat dengan mudah mengantarkan pembaca untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai fisafat ilmu. (Prof. Drs. M. Mukhtasar
Syamsuddin, M.Hum., Ph.D of Arts) Diperlukan jembatan yang menghubungkan antara
filsafat dan ilmu/logika secara integral, yang akan dapat mengurangi dampak
kehancuran nilai-nilai kemanusiaan yang semakin dalam. Oleh karena itu, buku ini
sangat perlu dibaca bagi para dosen dan menjadikan buku ini sebagai referensi bagi
para mahasiswa saya. Semoga berkah dan bermanfaat, aamiin. (Prof. Dr. Musa
Asy'arie, M.A.)
Kajian utama buku ini mengaitkan antara filsafat ilmu dan perannya dalam pengayaan
pengkajian tentang Filsafat Hukum yang membedah pandangan filsafat tentang hakikat
hukum dari aspek ontologi, epistomologi, dan aksiologi hukum; sehingga menjadi jelas
kaitan antara kaidah, nilai, dan norma hukum; juga menjelaskan filsafat kebenaran dan
pengetahuan yang nantinya dikaitkan dengan keadilan, di mana dalam buku ini
diuraikan tentang teori keadilan, hubungan hukum dengan keadilan, dan hubungan
hukum dengan kekuasaan. Ruang lingkup filsafat hukum yang meliputi keadilan, hak
dan kewajiban, kedaulatan dan kekuasaan, hubungan hukum antara moral, nilai, dan
etika, serta hak asasi manusia ditelaah sedemikian rupa sehingga dapat dipahami
tujuan dan manfaat utama dalam mempelajari Filsafat Hukum. Buku ini menjelaskan
pula kaitan antara filsafat Pancasila sebagai “filsafat hukum” Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan ideologi negara. Juga menguraikan secara komprehensif
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mengenai filsafat hukum Islam dan filsafat hermeneutika yang digunakan oleh hakim
untuk menemukan hukum dalam memutus suatu perkara. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Dalam ilmu sejarah, manusia merupakan konsep utama. Sejarah membahas manusia
pada masa lalu. Untuk itulah, buku ini mencoba menghadirkan perpaduan antara
sejarah, manusia, sejarah manusia – sejarah peradaban manusia, sampai pada
surutnya peradaban yang berkemanusiaan. Buku ini disajikan seperti halnya mozaik,
tersusun dari tulisan yang berserak, dan kemudian disatukan dalam bagian-bagian
yang tak terpisahkan. Sebuah analogi acak tentang kesejarahan manusia, dari konsep
dasar sampai setinggi yang mampu diraihnya. Atau, mungkin jatuh sampai level yang
paling rendah, “Mundur kembali menjadi identitas purba naluriah kebiadaban.”
Begitulah, seorang budayawan besar negeri ini pernah menyatakan, Prof. Dr. Mudji
Sutrisno S.J. Bagian awal buku ini secara runtut mengupas sejarah dan manusia dari
sudut pandang filsafat. Selanjutnya, bab per bab membahas mekanisasi sejarah
serupa mesin waktu, baik evolusi maupun revolusi manusia dalam historiografinya.
Buku ini lebih pada rangkuman dan sintesis dari bacaan ilmiah yang pernah beredar
sebelumnya, karya Bronowsky dan John Horgan serta Michael H. Hart (yang
sebenarnya lebih filsafat daripada kajian historis). Tapi, dengan bumbu dan penyedap
yang bisa jadi berbeda hasil akhirnya, pun dengan perenungan mendalam dari penulis
sehingga terciptanya tulisan ini.
Suatu ilmu tidak akan mengalami perkembangan apabila tidak ada proses berfikir yang
berkelanjutan. Proses berfikir yang terus-menerus disebut dengan filsafat. Semua
bidang ilmu pengetahuan berawal dari proses berfikir. Salah satunya adalah Ilmu
Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memiliki landasan
hukum al-Qur’an dan al-Hadits, dan sangat berbeda dengan sistem ekonomi
konvensional. Bagaimana suatu ilmu ekonomi dapat dikaitkan dengan nilai-nilai
agama? mengapa sistem ekonomi Islam berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadist?
Pertanyaan yang sumbernya adalah dari proses berfikir terkait dengan ekonomi Islam.
Dalam buku Filsafat Ekonomi Islam ini, penulis berusaha memberikan gambaran dan
deskripsi terkait dengan asal mula proses berfikir manusia yang menghasilkan suatu
ilmu hingga menyebabkan filsafat itu terjadi, hubungan Agama dan sistem ekonomi,
ekonomi Islam yang berupakan suatu sistem yang tidak bebas nilai, dan gambarangambaran lainnya yang dapat memberikan pengetahuan baru terkait dengan
bagaimana suatu ekonomi Islam dapat terjadi. Sasaran pembaca: Mahasiswa Fakultas
ekonomi dan bisnis, jurusan ekonomi Islam, dan para penggiat ekonomi Islam.
Menulis adalah melukiskan suatu yang ada dalam pikiran atau membuat memori
menjadi kenyataan dan sebagian mengatakan mengaksarakan pikiran dan logika
dalam media. Makna sederhana tentang menulis adalah menyampaikan ide dalam
suatu pla?orm baik melalui kertas atau media digital. Tulisan adalah ibarat symbol
masa lampau tentang peradaban manusia, mengejawantahkan persembahan manusia
tentang pemahaman suatu zaman atau sebuah katalis dari peradaban manusia.
Berangkat pada makna di atas, maka setiap menulis adalah karya yang harus disusun
atas landasan perencanaan dan penyusunan yang matang, agar memberi pencerahan
yang baik pada suatu topik ulasan. Penyusunan tersebut tentunya memiliki filosofi
tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Tulisan berjudul “Filsafat Ilmu di Era
Milenial” sudah sangat banyak dan tersebar luas di banyak kalangan, meskipun
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demikian, buku ini tetap mempunyai nilai filosofis dengan makna berbeda dengan karya
sejenis sebagai torehan pemikiran yang berbeda minimal pada aspek ruang dan waktu.

Sebagai landasan filosofis bagi tegaknya suatu ilmu, peran Filsafat Ilmu dalam
struktur bangunan keilmuan tidakbisa disangsikan lagi. Filsafat ilmu banyak
menawarkan pola pikir dengan memperhatikan objek dan subjek ilmu, termasuk
pola pikir logika sebagai bagian inheren di dalamnya. Bahkan filsafat ilmu
merupakan instrumen dalam proses penggalian suatu ilmu, sekaligus
memberikan kerangka pada rangkaian kegiatan keilmuan. Demikian signifikansi
filsafat ilmu dalam konteks pengembangan keilmuan. Buku ini merupakan
kumpulan tulisan yang saya tulis sejak berada di Mesir, saat strata satu, dan
secara khusus saat aktif menulis di Jurnal OASE (Media silaturahmi ICMI
Kairo).Ê Saat belajar filsafat ilmu di IAIN Bandung, (kini UIN) penulis merilis tema
demi tema sesuai judul-judul dalam buku filsafat ilmu. Kemudian saat kuliah
program doktoral di UIN Jakarta, tema-tema yang berkaitan kembali satu per
satu dirangkai untuk melengkapi keutuhan tematik kajian filsafat ilmu. Dalam
buku ini diperkaya penulisannya ketika penulis terlibat mengajar matakuliah
filsafat ilmu di IAIN Batusangkar dalam rentang 5 semester. Kekuatan buku ini
terletak pada tema pembahasan yang dirilis berdasarkan kebutuhan tematik para
mahasiswa pascasarjana. Lewat diskusi-diskusi yang intensif, para mahasiswa
memberi sumbangan ide bagi penulisan buku ini yang disampaikan melalui
pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi. *** Persembahan penerbit Kencana
(Prenadamedia Group)
Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia; terutama dalam
memberantas kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan berbagai potret duka dalam
kehidupan umat manusia dan alam raya ini. Tradisi keilmuan dan teknologi yang
berkembang sekarang merupakan tradisi yang tumbuh dari sistem logikaÑdari
Yunani, dilanjutkan dengan logika renaissance Arab, diteruskan dengan logika
renaissance EropaÑmenjadi ilmu dan teknologi mutakhir. Unsur utama dalam
tradisi sistem logika adalah rasionalitas dan empiri. Rasionalitas menjadi unsur
pertama dalam berilmupengetahuan, dan empiri menjadi unsur keduanya.
Penting dimiliki oleh para calon ilmuwan muda, mahasiswa filsafat, cendekiawan,
dosen/pengajar/ pendidik, periset, dan mereka yang menggemari filsafat ilmu
untuk menggali lebih banyak ilmu pengetahuan melalui apa yang disebut
Òintelectual exerciseÓ; dengan mengungkapkan pikiran dan pengetahuan
secara teratur dan sistematik. ------- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Deskripsi : Filsafat Ilmu Kedokteran Editor : Suhartono Taat Putra, Harjanto JM
Penerbit : Airlangga university press ISBN : 978-979-1330-78-7 Tahun terbit :
2010 Bahasa : Indonesia Sampul : Soft Cover Ukuran : 15,8 x 23 cm Jumlah
halaman : xiv, 108 hlm Sinopsis Filsafat ilmu mempelajari apa sebenarnya
hakekat dan dasar dari proses keilmuan. Yang dipentingkan di sini bukan apa
yang dihasilkan oleh ilmu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana proses
dari keilmuan itu sendiri dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Dengan
mengetahui dasar proses keilmuan, akan lebih mudah mengembangkan sesuatu
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ilmu serta penerapannya. Profesionalisme membutuhkan pula penghayatan
filsafat ilmu, karena profesionalisme akan dapat berkembang dan mengikuti
perkembangan ilmu apabila orang mengetahui dasar dari proses keilmuan.
Filsafat ilmu erat pula kaitannya dengan etika kedokteran yang saat ini amat
dibutuhkan dalam menghadapi masalah etika legal yang sering terjadi di rumah
sakit. Materi buku ini disintesis dari berbagai sumber ilmiah. Buku ini meliputi 3
pokok permasalahan. Pertama adalah mengenai filsafat ilmu. Kedua adalah
metode ilmiah dan konsep-konsepnya. Dan yang ketiga, mengajak kita untuk
berpikir dan komunikasi ilmiah.
Filsafat suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran
dengan berpikir secara mendalam, radikal dan mencapai hakekat. Berpikir
filsafat adalah kegiatan yang dilakukan kritis dan radikal dengan tujuan untuk
memperoleh pengetahuan yang mendasar dan mencapai unsur yang hakiki.
Dapat disimpulkan bahwa bermanfaat untuk menganalisa dan mencari solusi dari
permasalahan yang ada sesuai dengan realita, serta solusi itu bisa
direalisasikan. Filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan
yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Karena pembatasan
itu, ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang
keseluruhan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, ilmu-ilmu pengetahuan
membutuhkan filsafat. Dalam hal inilah filsafat menjadi hal yang penting Buku ini
membahas tentang Filsafat dan Ilmu Pengetahuan, Peranan Filsafat dalam
Pengembangan Ilmu Pengatahuan, Sejarah Perkembangan dan Pemikiran
Filsafat, Perkembangan Pemikiran Filsafat, Epistemologi Ekonomi Islam,
Penerapan Ilmu Ekonomi Islam, Dsb.
Engineering Psychology: Prinsip Dasar Rekayasa Kerja Berbasis Integrasi Fisik,
Psikis, dan Teknik merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas
mengenai keilmuan Engineering Psychology. Engineering psychology sendiri
merupakan disiplin ilmu dengan konsep multidisiplin yang berfokus pada
optimalisasi kinerja manusia melalui interaksi antara manusia dengan mesin,
produk, objek, maupun teknologi yang berlandaskan integrasi aspek fisik, psikis
dan teknik, dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan manusia
sebagai pusat dari rancangan. Buku ini terdiri dari 15 yang disusun oleh para
penulis yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda yaitu psikologi, teknik dan
kedokteran. Setiap bab ditulis secara spesifik oleh dosen yang sudah sangat
berpengalaman di bidangnya. Buku ini dibagi atas empat bagian; bagian pertama
terdiri dari dua bab yang membahas pengantar keilmuan dan dasar hubungan
manusia mesin, bagian kedua terdiri dari empat bab yang ditulis oleh para ahli
dari fakultas kedokteran membahas mengenai dasar-dasar pancaindra, memori,
dan anatomi, bagian ketiga terdiri dari lima bab membahas mengenai manusia
dan aktivitas kerja serta bagian keempat terdiri empat bab yang membahas
mengenai human performance. Buku ini dapat menjadi pegangan utama untuk
mata kuliah Engineering Psychology, suatu mata kuliah baru yang akan
diperkenalkan di Unika Atma Jaya Jakarta. Karena isi buku secara ringkas
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membahas mengenai aspek manusia dari sisi pendekatan psikologi, fisik dan
teknik yang disusun oleh para ahli dari tiga fakultas berbeda (psikologi,
kedokteran dan teknik), sebagian besar materi dalam buku ini juga dapat menjadi
pegangan untuk beberapa mata kuliah yang terkait di kedokteran, psikologi, dan
teknik. Buku ini cocok menjadi buku pegangan bagi mahasiswa peserta kuliah,
dosen, praktisi, maupun khalayak umum.
Filsafat ilmu pada prinsipnya berusaha melihat persoalan-persoalan elementer
terkait ilmu pengetahuan. Penyelidikan pada level filsafati dan dengan kacamata
yang lebih reflektif semacam ini memungkinan sistem-sistem filsafat bekerja dan
menguji persoalan-persoalan tersebut, seperti: logika menguji kesahihan
penalaran ilmiah dan keteraturan eksplanasi ilmiah; ontologi menyelidiki tentang
keberadaan realitas atau objek yang disingkap melalui ilmu pengetahuan itu;
epistemologi menyelidiki tentang klaim-klaim kesahihan dan kebenaran dalam
teori-teori pengetahuan dan metode ilmiah, serta bagaimana pengetahuan
tentang realitas itu menjadi mungkin; aksiologi menyelidiki tentang nilai-nilai ilmu
pengetahuan, seperti apa gunanya suatu ilmu dikembangkan, untuk tujuan apa;
dan, tak dapat abaikan, etika juga menjadi tinjauan penting hari ini terkait
problem persinggungan ilmu pengetahuan dengan persoalan-persoalan etis
seperti: tanggungjawab seorang ilmuwan, kebebasan ilmiah, dilema moral dalam
ilmu, dan lain sebagainya
Pada setiap aktivitas kehidupan manusia penerapan berpikir sangat diperlukan
dan pada akhirnya akan menentukan hasil yang dicapai, sama halnya dengan
pentingnya perencanaan sebelum melakukan sesuatu. Memperhatikan betapa
pentingnya berpikir ini, rasanya mempelajari filsafat menjadi sangat perlu
adanya. Filsafat merupakan sarana yang baik untuk memahami bagaimana cara
berpikir tersebut. Oleh karena itu, sepantasnyalah manusia sebagai makhluk
yang berpikir terutama para pelajar, mahasiswa dan para ilmuwan yang
merupakan bagian dari komunitas orang intelektual untuk mempelajari filsafat ini,
juga filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang melakukan
penelaahan mendalam terhadap hakikat ilmu secara sistematik mengenai sifat
dan hakikat ilmu, khususnya yang berkenaan dengan metode, konsep, dan
kedudukannya. Mempelajari filsafat ilmu ini sangat penting bagi seseorang yang
ingin memahami tentang metode-metode dari disiplin ilmu yang berbeda.
Dengan menguasai filsafat ilmu, seseorang akan lebih mudah memahami dan
menguasai ilmu-ilmu lain yang berbeda. Tanpa penguasaan filsafat ilmu, maka
akan sulitlah bagi seseorang dalam usahanya untuk memahami tentang ilmu
secara baik dan porposional.
Filsafat Olahraga berarti kajian filsafat tentang olahraga, secara praktis berupa tindakan
mengkritis secara sistematis ihwal fenomena keolahragaan, Aktivitas keolahragaan dalam
profesi apa saja akan maju bila didukung riset dalam Ilmu Keolahragaan; dan sebaliknya ilmu
keolahragaan akan maju bila dapat menperoleh pengalaman terkait manfaat aplikasi dalam
bidang profesi keolahragaan. Filsafat Olahraga dipandang sebagai subjek yang memiliki
penalaran kritis tinggi, skeptik, dan mampu berpikir secara dialektik dalam rangka memperoleh
pencerahan dan kebenaran secara filsafati. Justru itu, mahasiswa diinspirasi dan dimotivasi
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agar mampu mengekspresikan diri untuk menunjukkan eksistensi diri dalam menuangkan ide
atau gagasan tentang fenomena olahraga ditinjau dari perspektif filsafati. Pendidikan jasmani
dan olahraga merupakan proses belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak yang
bertujuan menjaga kebugaran pada tubuh. Selain belajar dan dididik melalui gerak untuk
mencapai tujuan pengajaran, dalam pendidikan jasmani itu anak diajarkan untuk bersosial,
Proses kegiatannya mencakup kegiatan latihan atau pelaksanaan tugas-tugas permebalajarn
yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam kajian buku ini membahas secara tuntas dan
lengkap bagaiamana mengembangkan Ilmu Olahraga dengan filsafat dan Ilmu yang
mempunyai tujuan yang sama mencari kebenaran. Diharapkan dengan adanya buku ini
menambahkan dapat dijadikan wawasan serta pengetahuan kepada mahasiswa, Dosen, Guru,
Peneliti dan Praktisi lainya dalam dunia Ilmu Keolahragaan.
Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam karya Dr. Adian Husaini, dkk. ini merupakan kumpulan
makalah yang menyeimbangkan dan meluruskan filsafat ilmu yang saat ini banyak mendapat
pengaruh dari paham-paham sekularisme –menolak agama–. Menyajikan buku dengan
gagasan “Islamisasi ilmu” adalah suatu hal yang sangat menantang, mengingat
perkembangan ilmu pada saat ini cenderung menolak campur tangan agama dalam segala
aspek kehidupan. Kaum sekularis mengajak pengikutnya untuk menolak “keberadaan dan
kehadiran” Tuhan dalam segala aspek kehidupan karena menurut mereka ide tentang Tuhan
“mengganggu” kebebasan manusia. Kumpulan makalah ini penting bagi para pencari ilmu.
Yaitu, sebagai filter dalam penyerapan ilmu-ilmu yang berkembang di kampus-kampus saat ini,
serta memberikan kejernihan dalam berpikir dan ketenangan dalam mengambil keputusan,
bukan kegoncangan dan kebingungan. Dalam buku ini juga diuraikan bagaimana perbedaan
pola pikir seorang sekular dengan Muslim dalam proses keilmuan. Hal tersebut sangat penting
untuk diketahui supaya seorang Muslim dapat mendudukkan ilmu sebagaimana mestinya,
bukan justru menyesatkan. Penyajian makalah dalam buku ini tidak terlepas dari worldview
Islam dalam tradisi keilmuan. Para penulis yang merupakan pakar-pakar pemikir Islam, yang
tak diragukan lagi kefaqihan dalam ilmunya, berupaya mengembalikan ilmu, dalam perspektif
yang benar dan mengungkapkan kelemahan metodologi keilmuan Barat melalui sanggahansanggahan terhadap teori-teori mereka secara ilmiah.
Pegawai Negeri Sipil atau PNS merupakan salah satu profesi yang masih menjadi impian
banyak orang di Indonesia sehingga jumlah pendaftarnya selalu jauh lebih banyak daripada
lowongan yang tersedia. Hal tersebut bukanlah hal yang mustahil bagi Anda. Persiapkan diri
Anda sebaik mungkin dengan cara rutin berlatih mengerjakan soal-soal latihan tes CPNS.
Buku SUPER TOP NO.1 TES CPNS SISTEM CAT menyajikan materi yang menunjang
persiapan Anda untuk menghadapi tes CPNS. Buku ini dilengkapi dengan Rangkuman Materi,
SoalLatihan, Kunci Jawaban, dan Tips-tips. Kelengkapan tersebut akan membantu Anda
dalam memahami materi soal sehingga Anda dapat belajar secara mandiri. Selain itu, buku ini
juga dilengkapi bonus CD yang berisi program simulasi Tes CPNS Sistem CAT dan Aplikasi
Android yang berisi aplikasi Tes CPNS Sistem CAT. Fitur tersebut dapat memudahkan Anda
untuk berlatih mengerjakan soal di mana saja. Semoga buku ini dapat membantu Anda
menyiapkan diri menghadapi Tes CPNS dan menggapai posisi yang Anda cita-citakan.
Semangat berlatih dan semoga sukses. *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku)
tidak disertakan dalam buku digital (e-book)
Buku ini merupakan referensi terkait dengan filsafat ilmu. Juga dapat dijadikan sebagai
pelengkap dalam kaitan dengan aktivitas perkuliahan. Tidak saja semata-mata terkait dengan
filosofi ilmu pengetahuan, tetapi perlu dilengkapi dengan etika pengetahuan. Disusun untuk
menjadi bahan awal dalam diskusi pengantar filsafat ilmu. Merupakan proses diskusi yang
awalnya berasal dari bangku kuliah di pascasarjana dalam pengalaman kedua penulis. Hanya
saja, tidak ditujukan terbatas untuk perkuliahan tetapi juga dapat dijadikan sebagai referensi
khalayak ramai. Kesempatan menuliskan aktivitas tersebut, tak lepas dari dukungan dari
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mahasiswa dan juga kolega di kedua perguruan tinggi masing-masing penulis, Universitas
Muslim Indonesia, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong.
Manajemen merupakan sebuah proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang telah ditetapkan dan ditentukan
sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Pendidikan karakter di
sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang
dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan (planning), dilaksanakan
(actuating), dan dikendalikan (evaluation) dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah
secara memadai. Penerapan psikologi dalam situasi praktis berdasarkan pada pengetahuan
ilmiah tentang tingkah laku. Jadi bukan dengan cara common sense, melainkan menggunakan
prinsip-prinsip psikologi secara sistematis. Kehadiran buku ini merupakan bagian dari
sumbangsih pemikiran penulis untuk mengkaji/membahas tentang psikologi manajemen
karena psikologi merupakan ilmu tentang tingkah laku. Pada hakikatnya tingkah laku manusia
itu sangat luas, semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku.
Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali manusia dipenuhi oleh berbagai tingkah laku.
Dengan demikian objek ilmu psikologi sangat luas, akan tetapi di dalam buku ini fokus
membahas tentang psikologi manajemen. Buku ini sangatlah penting bagi mahasiswa dan
pendidik yang sedang mendalami bidang psikologi atau pendidikan karakter. Buku ini juga
sangat penting bagi pendidik, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan peserta didik untuk
memahami konsep psikologi. Psikologi Manajemen ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku ini bermula dari naskah-naskah mata kuliah Filsafat Ilmu sejak 2005 dan ada bagianbagain yang berasal dari kuliah Filsafat dan Logika. Sedapat mungkin penulis mengusahakan
pembahasan secara sederhana. Dalam kaitan itu di sini penulis juga menyertakan
kepustakaan secara ringkas agar pembaca dapat memahami lebih mudah. Buku ini
merupakan endapan bahkan puncak proses mengajar belajar mata kuliah filsafat ilmu selama
lima belas tahun pada mahasiswa program studi magister profesi psikologi. Selama itu pula
bahan pengajaran diambil dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan praktis, penulis berusaha menyajikan materi perkuliahan sesuai
dengan tuntutan akademis yang ada sekarang ini.
Knowing is a mode of being. Mengetahui dan pencarian atas pengetahuan untuk meraih
kebijaksanaan adalah cara manusia menjadi “ada”. Kegiatan “ilmiah” dan peristiwa
epistemologis yang melingkupinya merupakan modus operandi wujud kita. Lewat ilmu bukan
hanya kualitas kemanusiaan semakin luhur (humanisasi), namun juga iman akan menemukan
kematangannya (transendensi). Aktivisme yang didasarkan pada pengetahuan jauh lebih tepat
ketimbang kegiatan yang tak melibatkan pengetahuan. Knowledge is for the sake of action.
Dewasa ini, pada era digital yang ditandai kehadiran “kecerdasan artifisial”, ilmu dan teknologi
bukan hanya penting tapi menjadi penentu dalam merumuskan berbagai hal. Knowledge is
power. Melekat di dalam pengetahuan daya untuk mengubah keadaan. Tetapi apa sebenarnya
ilmu itu? Apa sifat dan hakikat serta faedahnya termasuk kemungkinan keterbatasannya? Apa
perbedaannya dengan agama, seni, filsafat, dan ideologi? Prosedur dan metode bagaimana
yang harus ditempuh untuk melaksankan amal ilmiah? Dan apa pula yang dapat
membatalkannya? Kebenaran seperti apa yang ditawarkan ilmu? Adakah ilmu itu bebas nilai
atau harus menengok mempertimbangkannya? Bagaimana semestinya memposisikan relasi
ilmu agama dengan ilmu umum, yang dalam kurun lama sering kali keduanya dibenturkan
secara berhadap-hadapan. Sebuah perspektif yang ternyata lebih banyak madaratnya
ketimbang manfaatnya. Sikap dualistik antara materi dan roh, alam dan pikiran, tubuh dan jiwa
yang pada gilirannya telah menciptakan disintegrasi peradaban dan keterbelahan kepribadian.
Kalau ada paralelisme antara fisika-sub atomik dengan filsafat, agama dan kearifan kuno,
pada sisi apa dan bagaimana cara mengintegrasikan, mengetahui (the way we know things),
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dan menganggapnya sebagai sesuatu yang saling melengkapi (complementa) sehingga
mampu membangun landasan bersama (common platform)? Buku ini mencoba mengurai
permasalahan tersebut. Dimulai dengan mengangkat filsafat dan sejarah ilmu pengetahuan
dan berujung pada tawaran Ibu Arab tentang Al-Kasyaf sebagai bagian sahih dari tradisi
epistemologi. Sebuah peta jalan filsafat ilmu dengan menggali dan menghidupkan lagi jejak
integrasi filsafat, sains, dan sufisme agar kita bisa berkelit dari jebakan bibliolateri. Ketika
menghadapi masalah, bukan pemahaman yang diperluas, tapi mereduksi masalah itu supaya
masuk dalam pikiran kita yang sempit dan pada akhirnya menjadi awal kehancuran martabat
kita, terlempar pada konflik, kontras, tumpang-tindih yang tak berkesudahan. Dengan
demikian, ilmu menjadi jalan terang meraih kabahagiaan (tahshil al-sa’adah) dan “jangkar
etis” untuk mengejar dan tiba pada kecerdasan yang menjulang sekaligus kearifan yang
dalam. Buku ini, karenanya, wajib disimak siapa pun yang memiliki minat terhadap dialektika
ilmu dalam kehidupan modern. Memperkaya wawasan filosofis terutama menggeluti
pertanyaan-pertanyaan mendasar, koheren, dan menyeluruh tentang epistemologi. DR. ASEP
SALAHUDIN, wakil rektor bidang akademik IAILM Suryalaya. Dosen di FIS Unpas dan
Pascasarjana UIN Bandung. Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat. Menulis sejumlah
buku/jurnal dan kolomnis tetap disejumlah media nasional dan lokal. Meraih penghargaan dari
LBSS, PWI Jakarta, dan Rucita Aksara UNPAD Bandung.
Di dalam buku ini menyajikan konsep dasar tentang filsafat ilmu, arah pemikiran sebuah
filsafat ilmu, dan ranah kajian filsafat ilmu yang meliputi 3 pokok hal yaitu ranah ontologi, ranah
epistimologi, dan ranah aksiologi. Selain itu, belajar filsafat juga terdapat sarana-sarana untuk
berpikir secara ilmiah seperti logika, bahasa, statistika, dan matematika. Filsafat ilmu yang
berusaha menelaah ilmu secara filosofis dari berbagai sudut pandang ilmiah, maka peran
seorang ilmuan dalam mengembangkan ide dan gagasannya tidak lepas dari penilaian secara
etika dan moralitas. Adanya tanggung jawab seorang ilmuan menjadi jalan berpikir bagi setiap
orang untuk senantiasa memberikan analisis dengan sikap kritis dan evaluatif. Analisis
tersebut tentunya harus berdasarkan kriteriakriteria ilmiah, sitematis berpangkal pada metode
ilmiah, analisis obyektif, etis, dan filsafati. Materi-materi tersebut didukung dengan contohcontoh penerapan filsafat dalam kehidupan sosial. Hal ini bertujuan untuk mengaplikasikan
konsep dasar filsafat ilmu yang dialami oleh manusia, baik secara individu maupun sosial.
Penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada kesempatan ini
pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada penerbit Deepublish yang telah
berkenan menerbitkan buku ini. Untuk meningkatkan kualitas secara isi dan penyajiannya,
penulis mengharapkan saran dan kritik positif dari pembaca sebagai bahan perbaikan pada
penerbitan yang akan datang
Melalui buku ini, kita akan menyaksikan bahwa logika bukan hanya perkara aturan berpikir
yang dihafalkan dari diktat kuliah semester satu, melainkan sebuah medan sosial yang di
dalamnya suatu kalimat dibunyikan, diturunkan, digeser, atau dipelintir dari kalimat lainnya dan
orang-orang mendengarnya dengan sorak-sorai. Buku ini memotret fenomena hari ini bahwa
logika tidak lagi mengadili, tetapi justru diadili oleh praktik penyimpulan sosial. Martin
Suryajaya Saya cenderung mendapati beragam kerumitan ketika berhadapan dengan pustakapustaka tentang nalar, logika, dan topik-topik lain yang terangkum dalam tema Filsafat Ilmu
Pengetahuan. Kerumitan yang ada di sana muncul sejak dalam bentuk kerumitan bahasa (baik
diksi maupun struktur kalimat) hingga penjelasan yang terasa canggih. Buku Logika, Bahasa,
dan Modus Kuasa yang ditulis oleh St. Tri Guntur Narwaya, tidak serta merta menghapus
seluruh kerumitan itu, tetapi setidaknya buku ini telah menunjukkan upaya membumikan yang
‘rumit’ tadi dengan menghadirkan contoh-contoh yang aktual. Pun, ia tidak terjebak pada
pertunjukan kerumitan dan kecanggihan berbahasa, sehingga pembaca awam seperti saya
tidak—atau setidaknya, tidak terasa—‘dizalimi’. Selain memaparkan perkembangan perspektif
dalam mendudukkan nalar dan logika, buku ini juga menghadirkan gambaran tentang peta
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perdebatan metodologis dalam merumuskan dan membangun legitimasi atas “benar” dan
“kebenaran”. Ratna Noviani Ph.D Dosen Prodi Kajian Budaya dan Media Sekolah
Pascasarjana, UGM. Buku ini menggugat “hilangnya sensivitas” kita atas praktik-praktik
kekuasaan yang menerpa kehidupan kita sehari-hari. Dengan kelincahan dan kedalamannya,
penulis berupaya menyelami isme-isme (teori-teori) besar dalam Filsafat, dan berhasil
membongkar berbagai kesesatan berpikir serta kedok praktik-praktik kekuasaan dalam era
pascakebenaran. Dr. Andi Faisal Dosen Sastra Prancis Universitas Hasanuddin.
Buku Filsafat ini adalah dengan berfilsafat atau berpikir secara ilmu pengetahuan merupakan
salah satu hasil dari manusi berfilsafat, penilaian filsafat dapat dilakukan melalui teori
kebenaran. Filsafat membimbing manusia untuk berpikir secara luas dan mendalam, yakni
dengan berpikir secara universal dengan didukung upaya untuk mencapai radix dan
menemukan esensi atau suatu permasalahan. Dari adanya hasil pemikiran tersebut
kebenarannya secara ilmiah, obyektif, dan sistematis. dalam proses filsafat yang telah di
pelajari. Sehingga bila digabungkan antara kata sejarah pemikiran filsafat yang mana memiliki
arti seorang.
Filsafat ilmu diperlukan untuk dapat memahami hakikat dari sebuah ilmu. Ilmu memiliki
landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Ontologi mencakup seluruh aspek
kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Epistemologi mempelajari tentang
hakikat dari sebuah ilmu, justifikasi, dan rasionalitasnya. Epistemologi berpusat pada empat
bidang: (1) analisis filsafati terkait dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan
justifikasi, (2) berbagai masalah skeptisisme, (3) sumber-sumber dan ruang lingkup
pengetahuan dan justifikasi atas keyakinannya, dan (4) kriteria bagi pengetahuan dan
justifikasi agar dapat disebut sebagai sebuah ilmu secara mandiri. Aksiologi ilmu, membahas
mengenai kegunaan ilmu itu bagi kehidupan manusia. Buku ini mengungkap secara filsafati
ilmu manajemen dan pariwisata, disajikan menggunakan bahasa yang sangat sederhana agar
para pemula lebih mudah memahami hakikat dari ilmu manajemen, dan hakikat dari ilmu
pariwisata. Diharapkan para pembaca dapat memahami secara mudah apa ontologi dari ilmu
yang sedang mereka pelajari, bagaimana ilmu tersebut dapat membuktikan kebenarannya,
dan untuk apa ilmu yang telah dan atau sedang mereka pelajari. Filsafat Ilmu Dan Logika
Manajemen Dan Pariwisata ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Filsafat ilmu yang ditulis dalam buku ini untuk membahas apa (ontologi), bagaimana
(epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) sebagai wujud kegiatan keilmuan. Selanjutnya juga
dikaji hakekat sarana berfikir ilmiah yang patut dikuasai seperti bahasa, logika, matematika
dan statistika. Teknologi sebagai bentuk kongkrit penerapan pengetahuan ilmiah dalam
memecahkan masalah mempunyai implikasi-implikasi moral dan sosial dalam
pelaksanaannya. Materi filsafat ilmu yang terkandung dalam buku ini ada enam bab. Bab
pertama tentang pendekatan dan beberapa pengertian filsafat. Bab kedua mengenai
pengertian, manfaat dan ruang lingkup filsafat ilmu. Bab ketiga tentang metode, sistem berfikir
ilmiah dalam perkembangan ilmu. Bab keempat tentang bangunan teori dalam filsafat ilmu dan
pengetahuan. Bab kelima menjelaskan tentang sarana berfikir ilmiah dan prilaku ilmiah
sedangkan Bab keenam tentang rangkuman : pengetahuan, metode ilmiah, struktur
pengetahuan ilmiah dan ilmu dalam perspektif moral dan politik. Dengan demikian titik berat
pembahasan diletakkan pada kesamaan yang terdapat dalam berbagai aliran dan bukan pada
pembahasannya. Untuk pembahasan filsafat ilmu ini, maka pendekatan ilmiah dapat
dipertanggungjawabkan. Keutamaan kajian Filsafat Ilmu dalam buku ini bukanlah pendalaman
yang bersifat teknis, melainkan pengkajian secara menyeluruh. Salah satu tujuan yang ingin
dicapai dalam kajian buku ini untuk senang belajar Filsafat Ilmu, Sehingga pengkajian filsafat
ilmu (das sein) tidak pernah bisa dilepaskan dari moral (das sollen). Sebab, ilmu tanpa moral
seperti kapal tanpa kompas. Kaitan antara kebenaran (berkonotasi ilmiah) dan keadilan
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(berkonotasi moral), yang merupakan asas dalam menegakkan hukum Filsafat Ilmu ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Buku ini memetakan persoalan-persoalan utama di seputar Filsafat Ilmu Pengetahuan.
Hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan, akal dan pengalaman, pengetahuan dan
kesahihan, metode ilmiah, masalah positivisme sains, perdebatan antara realisme dan anti
realisme, pasca positivisme, teori kritis, dan konstruktivisme. Selain itu juga membincang
perdebatan hebat berbagai aliran filsafat dalam rentang masa modern hingga posmodern, dari
David Hume hingga Thomas Kuhn.
Setiap karya yang disusun atas landasan perencanaan dan penyusunan yang matang dapat
memperoleh hasil yang baik. Penyusunan tersebut tentunya memiliki filosofi tersendiri yang
berbeda dengan yang lain. Karya Filsafat Ilmu Pengetahuan tentu sudah sangat banyak dan
tersebar luas di banyak kalangan, meskipun demikian, buku ini tetap mempunyai nilai filosofis
yang memilikinya dengan berbagai makna berbeda dengan karya sejenis, minimal pada aspek
ruang dan waktu dalam rencana dan penyusunannya. Pilihan materi dalam setiap Bab yang
disajikan merupakan topik-topik yang dipandang sebagai bagian yang berperan dalam
merunut kembali perkembangan ilmu pengetahuan dulu dan kini. Buku ini berusaha untuk
menyambungkan kembali alur pengetahuan yang dianggap renggang akibat munculnya era
globalisasi yang di barengi dengan model kehidupan yang begitu renggang atas masa dan
kehidupan kini dengan masa lampau.

Bismillahirrahmanirrahim Buku pelajaran Akidah Akhlak untuk Madrasah Aliyah
(MA) Kelas XI ini disusun tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang
dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun Buku pelajaran Akidah Akhlak untuk
Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI ini disusun 2013, yang dalam pelaksanaannya
berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014 dan
Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 10 bab. Setiap
bab mengandung: Uraian materi pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan
tugas dari bab yang bersangkutan.
Buku ini menerangkan tentang filsafat ilmu dalam kajian ontologi, epistimologi
dan aksiologi, serta pemikiran ilmia dan kritis, agar para pembaca dapat
menyelami apa saja yang terdapat di filsafat ilmu
buku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh khazanah diskursus
tentang filsafat ilmu. Setidaknya buku ini menghadirkan suatu nuansa baru dalam
menatap secara mendalam persoalan-persoalan yang menjadi bagian penting
dari filsafat ilmu sebagai ilmu, maupun filsafat ilmu sebagai bagian dari kurikulum
suatu Perguruan Tinggi.
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