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Deskripsi Singkat : Filsafat ilmu sangat penting peranannya terhadap 
penalaran manusia untuk membangun ilmu. Sebab, filsafat 
ilmu akan menyelidiki, menggali, dan menelusuri sedalam, 
sejauh, dan seluas mungkin semua tentang hakikat ilmu. 
Filsafat Ilmu merupakan bagian dari filsafat yang 
menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. 
Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan 
implikasi dari ilmu. Filsafat ilmu sangat berkaitan erat 
dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha 
untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti: apa 
dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat 
disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut 
dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, 
memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui 
teknologi; cara menentukan validitas dari sebuah 
informasi; formulasi dan penggunaan metode ilmiah; 
macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk 
mendapatkan kesimpulan; serta implikasi metode dan 
model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu 
pengetahuan itu sendiri. 

 
 

Tujuan Instruksional Umum 
(TIU) 

: Setelah mengikuti perkuliahan ini peserta dapat 
memahami dinamika perkembangan filosofik tentang ilmu. 
Peserta memiliki wacana sebagai dasar penerapan dan 
pengembangan-penerapan ilmu serta “mengkreasi”  ilmu 
baru, untuk kemaslahatan umat manusia.  
Kemanfaatan mempelajari filsafat ilmu  terkait dalam 
program studi S3, adalah mahasiwa dapat lebih konkrit 
dan tajam dalam membuat proposal, telaah hasil dan 
mengaplikasikan  dalam bidang profesinya 

Referensi  • Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM. 2010. Filsafat Ilmu. Edisi 
kedua, Liberty Yogyakarta.    

• Hofmann et al. 2007. Philosophy os Science. In 
Research Mtodology in Medical and Biological Science 
berbagai sumber pustaka , dari internet 

 

http://www.anneahira.com/ilmu/filsafat-ilmu.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
http://id.wikipedia.org/wiki/Epistemologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ontologi
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A. Pengantar 
Filsafat Ilmu 

Mengetahui-
memahami Filafat 

dalam konteks 
Filsafat Ilmu 

Memahami  ilmu dalam 
kontek filsafat ilmu. 
Sejarah perkembangan ilmu 
:Perkembangan Filsafat,  
(Filsafat Barat, Timur, Timur 
Tengah, Filsafat Kristen, 
Islam) 

- Tokoh Filosuf terkemuka 
dalam jamannya 

DWS Tatap 
muka 

Diskusi 

03/02/20
20 

 

2 Memahami konsep 
epistemologi,  
ontologi dan 
axiology serta  
Implementasinya 
dalam 
pengembangan 
ilmu 

 
Teori epistemology 
Teori ontology 
Teori axiologi 
 
Share dengan pengampu 

 

MA 
 
 
 
 
 
 

Tatap 
muka 
Diskusi 
 
 
 

 

10/02/20
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3 Memahami 
Konsep dan Teori 
 
Teori dan 
pembuatan 
konsep dan teori 
 

 
Konsep berpikir alternatif 
dan positif,  kaitannya dlm 
menghasilkan penelitian 
inovatif yang bermanfaat utk 
perkembangan Iptek dan 
aplikatsinya 

MA Tatap 
muka 
Diskusi 

17/02/20 
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Memahami prinsip 
etik dalam 
pengembangan 
ilmu  

Proses pengembangan ilmu 
  
Persiapan Riset/Penelitian 
 mulai pembuatan proposal, 
pelaksanaan, penulisan dan 
publikasi 
 

IS 
 

Kuliah  
Diskusi 
 

24/02/20
20 
 

5 Memahami proses 
ethical clearance 
 

Memahami pentingnya 
ethical clearance dalam 
pelaksanaan penelitian  

IS 
 

Kuliah  
Diskusi 
 

02/03/20
20 
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Memahami 
aplikasi filsafat dan 
ilmu dalam profesi 
kedokteran klinik 

 
Hak dan kewajiban peneliti 
dan pasien sebagai subyek, 
Fungsi informed consent 
dlm tindakan medik & riset 

DWS Kuliah  
Diskusi 
 

09/03/20
20 
 

7 Memahami 
Hakekat, Integritas 
dan Tanggung 
jawab Ilmuwan 

Apa yang disebut ilmuwan, 
tanggung jawab & integritas 
Memahami plagiarisme 

TWS Kuliah  
Diskusi 
 

16/03/20
20 

8 Examination Critical Apraisal tulisan 
ilmiah / journal 
 

TIM 
 

seminar 23/03/20
20 

 


