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 Tdk d4 dilepaskan dari periode sebelumx, 
terutama Renaissance, dlm hal tertentu sulit 
dibedakan. Sbg zaman keemasan rasionalistik 
pendewaan trhdp akal pikiran manusia. Akal 
(rasio) & pengalaman (empiri) dipakai sbg
sumbu pengetahuan yg secara alami trd4 pd
manusia, meski t4 kecenderungan memilih 
salah 1. Menimbulkan 2 aliran besar yg saling 
bertentangan: rasionalisme, empirisme

M o d e r n  
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M o d e r n  
E r a

Rationalism

 Pengetahuan 

Akal/Rasio

 Sudah ada konsep 
ttg sesuatu; 
Pengalaman hanya 
mengukuhkan

Empiricism

 Tabularasa

 Akal tidak 
memberikan 
sesuatu yang baru; 
hanya menata 



René Descartes (1596-1650)

 Harus meragukan:
– Experience 

– Knowledge 

– Body 

– God 

Semua hal yang dapat difikirkan dan
dialami diragukan existensinya, kecuali
“Aku sedang ragu-ragu”  Cogito Ergo 

Sum (Aku berfikir maka aku ada). 



4 prinsip mengambil keputusan. 

Pertama, tidak pernah 
menerima apa pun sebagai 
benar terkecuali 
mengetahuinya secara jelas 
bahwa hal tsb memang benar. 

René Descartes (1596-1650)



Kedua, memilah satu-persatu 
yang akan dikaji menjadi 
bagian-bagian kecil sebanyak 
mungkin guna memudahkan 
penyelesainnya.

René Descartes (1596-1650)



 Ketiga, berpikir runtut, mulai dari 
objek-objek sederhana meningkat 
sedikit demi sedikit sampai ke 
masalah paling rumit, jika perlu 
menata dalam urutan objek-objek 
yang secara alami tidak 
berurutan.

René Descartes (1596-1650)



Keempat, membuat perincian 
selengkap mungkin dan 
pemeriksaan menyeluruh 
sampai tidak ada yang 
terlupakan. 

René Descartes (1596-1650)



 Mengapa kebenaran itu bersifat pasti, 
krn saya itu dengan jelas dan terpilah-
pilah (clearly and distinctly). Yg
diterima dengan jelas dan terpilah-
pilah adalah 3 ide bawaan (innate 
ideas) yg sudah ada dlm diri manusia 
sejak ia lahir: pemikiran, Tuhan, 
keluasan (Bertens, 2000: 46). 

René Descartes (1596-1650)



 Descartes disebut-sebut sebagai bapak 
filsafat modern berangkat dari 
pendapatnya yang berkenaan dengan 
manusia sebagai subjek berpikir (res 
cogitans) berhadapan dengan realitas 
di luar dirinya yang dipikirkan (res 
extensa). 

René Descartes (1596-1650)



tiga macam objek atau substansi: 

1) Tuhan, sbg substansi abadi;

2) Ciptaan Tuhan berupa pikiran;

3) Ciptaan Tuhan berupa barang
atau tubuh.

René Descartes (1596-1650)



 Manusia termasuk nomor 2 dan 3, 
karena manusia tahu dan dapat 
merasakan bahwa ia terkadang ragu-
ragu, mengerti, menolak, atau 
menerima. Kedua substansi ini yang 
membuat manusia bercampur baur: 
antara pikiran dan tubuh (Pojman, 
1998:257-263).

René Descartes (1596-1650)



 Dengan demikian, Tuhan menjadi tersingkirkan dan 
yang tertinggal cuma hubungan dualisme res 
cogitans-res extensa sebagai dikotomisasi antara 
subjek yang otonom dengan “yang lain”. Perantara 
keduanya adalah ilmu pengetahuan. Manusia 
menjadi sentral kehidupan, sedangkan alam 

semesta tempat manusia berada dan yang 

dipikirkan itu hanya diam apa adanya, tergantung 
konsepsi yang diberikan manusia terhadapnya

René Descartes (1596-1650)



Modern Era

 Secara garis besar dapat dikatakan kedua 
aliran ini memiliki  pola yang sama, yakni 
menganut monisme karena realitas ditinjau 
sebagai sesuatu hal yang tunggal. Meskipun 
demikian, terdapat perpekstif lain yang 
menonjol dan membedakan keduanya: 
Rasionalisme bertumpu pada metode 
deduksi, sedangkan empirisme pada induksi 
(Hadiwijono, 2001:18). 



Modern Era

Kritisisme digulirkan Immanuel Kant (1724-
1804) menengahi perseteruan antara 
rasionalisme dan empirisme. Menurut 
Immanuel Kant, baik rasionalisme maupun 
empirisme berat sebelah: rasionalisme 
mementingkan anasir a priori dalam 
pengenalan; empirisme mementingkan anasir 
a posteriori dalam pengalaman. 



Modern Era

Tidak salah jika ada yg menyebut temuan Immanuel 
Kant ini sebagai revolusi Copernican ke-2: jika 
Copernicus membalik pusat semesta dari bumi ke 
matahari, maka inti kritisisme Immanuel Kant adalah 
pembalikan pengenalan dari objek ke subjek. 
Pemikiran ini menempatkan seluruh pengetahuan 
dalam kegiatan subjek sehingga terjadi pemisahan 
antara noumenon (das Ding an Sich) dan 
phaenomenon (Pranarka, 1987:138).



12 kategore
Immanuel Kant

Kuantitas

1. Kesatuan

2. Pluralitas

3. Totalitas



12 kategore
Immanuel Kant

Kualitas

1. Pembenaran

2. Sangkalan

3. Batasan



12 kategore
Immanuel Kant

Hubungan

1. Zat-kejadian

2. Hubungan sebab-akibat

3. Timbal balik



12 kategore
Immanuel Kant

Modalitas

1. Kemungkinan

2. Aktualitas

3. keharusan



Positivisme

Perkembangan ilmu pengetahuan 
mencapai bentuknya secara definitif 
ketika Auguste Comte  (1798-1857) 
dengan grand theory-nya 
menyampaikan cara berpikir manusia 
dan masyarakat di tempat manapun 
akan mengalami tiga tahapan



Positivism

 1) teologis; 

 2) metafisis; 

 3) positif.  Pada tahap positif inilah 
manusia mencapai puncak dengan 
alasan manusia sudah mampu berpikir 
secara konkret, eksak, akurat, dan 
bermanfaat (Wibisono, 1996:15). 



Positivism

 Tiga tahapan jg berlaku bagi setiap orang: 

– Kanak-kanak dalam tahap teologis; 

– Remaja dalam tahap metafisis; 

– Dewasa dalam tahap positif. Begitu pula 
terhadap perkembangan tiap-tiap ilmu. Ilmu 
pengetahuan pada awalnya bersifat teologis, 
kemudian berubah ke metafisis, dan setelah 
mengalami beberapa proses mencapai 
kematangan positif (Bertens, 2000:73).



Thank you 


