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Abstract: This study aims to conduct a survey on philosophy courses at colleges that offer courses in Indonesian

accounting .For the undergraduate level two ( S - 2 ) and three strata ( S - 3 )   Data taken all universities in

Indonesia while for undergraduate level sample consisted of whole college nation that has plus accounting courses

, universities that have courses accounting undergraduate level two ( S - 2 ) and several religious based colleges.

From the results of the survey can be seen that for the three levels of education strata ( S - 3 )   philosophy course

is a compulsory subject . While the undergraduate level two ( S - 2 ) only 5 colleges that offer courses philosophy.

At the undergraduate level ( S - 1 ) only two colleges that offer courses philosophy.

Keywords: philosophy, courses

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan survey mengenai mata kuliah filsafat pada perguruan tinggi

yang menawarkan program studi akuntansi di Indonesia. Untuk jenjang strata dua (S2) dan strata tiga (S3) diambil

data seluruh perguruan tinggi di Indonesia sedangkan untuk jenjang strata satu sampel terdiri dari seluruh perguruan

tinggi negeri yang mempunyai program studi akuntansi ditambah, perguruan tinggi yang mempunyai program

studi akuntansi jenjang strata dua (S2) dan beberapa perguruan tinggi berbasis agama. Dari hasil survey tersebut

dapat dilihat bahwa untuk jenjang pendidikan strata tiga (S3) mata kuliah filsafat adalah mata kuliah wajib.

Sedangkan pada jenjang strata dua (S2) hanya 5 perguruan tinggi yang menawarkan mata kuliah filsafat. Pada

jenjang strata satu (S1) hanya 2 perguruan tinggi yang menawarkan mata kuliah filsafat.

Kata kunci: mata kuliah filsafat.

1. PENDAHULUAN

Beberapa fenomena pada pendidikan tinggi
di Indonesia:

a. Sampai selesai seluruh perkuliahan seorang
mahasiswa belum mampu menetapkan masalah
untuk penelitiannya.

b. Mahasiswa menganggap bahwa apa yang
diberikan oleh dosen merupakan satusatunya
sumber ilmu pengetahuan yang paling benar dan
merupakan harga mati dan tidak terbantahkan.

c. Mahasiswa hanya mengetahui satu
paradigma keilmuan sehingga kebingungan
pada saat ditanya mengapa memilih suatu
metode penelitian tertentu, mengapa tidak
memilih metode yang lain (karena hanya tahu:
itu yang diajarkan oleh dosen dan saya
mengikutinya).

d. Mahasiswa belum mampu melihat persoalan
keilmuan maupun bidangbidang lainnya dalam
berbagai perspektif dan pandangan tanpa
mendikotomikan satu perspektif dengan perspektif
lainnya.

Hal  30     Vol. 5 No. 1 September 2015

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



e. Mahasiswa tidak berani untuk melakukan
eksplorasi ilmu pada sumbersumber lain yang
akhirnya akan menghasilkan ilmuwan yang
berada dibawah tempurung disiplin keilmuan
masingmasing dan memandang rendah dan
meremehkan pengetahuan yang lain.

Mahasiswa sebagai bagian dari civitas
akademika diharapkan memiliki penguasaan yang
baik atas bidang ilmu yang ditekuni untuk selanjutnya
memanfaatkan ilmu tersebut, baik untuk
pengembangan kehidupan dirinya maupun kehidupan
masyarakat pada umumnya. Penguasaan ilmu bukan
hanya menyangkut penguasaan konsepkonsep serta
teoriteori keilmuan dalam bidangnya masingmasing,
akan tetapi juga landasan pemahaman mengenai
hakikat ilmu, objek kajian dari ilmu yang dipelajari,
metode untuk pengembangan ilmu tersebut, serta
kaidahkaidah moral dan etika mengenai untuk apa
ilmu itu harus dimanfaatkan. Atas dasar itulah filsafat
memiliki peranan penting dalam pembentukan
kepribadian caloncalon ilmuwan karena filsafat
merupakan upaya kritis yang membantu kita
memahami realitas kehidupan pada umumnya
maupun kehidupan subjektif kita secara mendasar dan
principal.

Filsafat disamping sebagai induk dari ilmu
pengetahuan, juga merupakan metode berpikir.
Karena inti dari filsafat adalah berpikir, yakni berpikir
yang kritis, rasional, analitis, sistematis dan radikal,
maka banyak hal yang dijumpai dan dihadapi manusia
yang perlu ditanyakan, diragukan dan kemudian
dipikirkan. Pertanyaanpertanyan yang diajukan
menyangkut Tuhan, alam semesta dan manusia
sendiri. Tujuannya adalah untuk memperoleh
pengetahuan dan kebenaran.

Dengan filsafat kita mampu memikirkan
segala hal secara radikal (mendasar, mendalam
sampai ke akarakarnya) sistematis (teratur, runtut,
logis dan tidak serampangan) untuk mencapai
kebenaran universal (umum, integral, tidak khusus
dan tidak parsial). Berbagai pertanyaan dan masalah
seputar kehidupan manusia seharihari di dalaminya
tidak dengan eksperimen dan percobaan yang semu,
tetapi dengan mengutarakan problem secara persisi,

memberikan argumentasi dan alasannya yang tepat,
juga solusinya.

Oleh karena itu, keberadaan filsafat menjadi
hajat vital bagi hidup manusia. Apalagi yang dikajinya
tidak sekedar mencerminkan masa dimana kita hidup,
tapi juga membimbing kita selalu maju. Karena fungsi
filsafat adalah kreatif menetapkan nilai, menempatkan
tujuan, menentukan arah dan menuntun ke jalan  baru.
Di sinilah filsafat berfungsi sebagai penyelamat
manusia dari kesesatan hidup dalam menghadapi
pengaruhpengaruh kemajuan dan gaya hidup
matrealisme sehingga manusia mampu melepaskan
kungkungan kegelisahan dan ketidakbenaran hidup.

Secara historis, semua ilmu pengetahuan yang
dikenal dewasa ini, pernah menjadi bagian dari filsafat
yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu
pengetahuan (mater scientiarum), dan filsafat pada
waktu itu mencakup pula segala usaha pemikiran
mengenai masyarakat. Filsafat, meminjam pemikiran
Will Durant, dapat diibaratkan pasukan marinir yang
merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri.
Pasukan infanteri ini adalah pengetahuan yang
diantaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang
memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan
keilmuan. Setelah itu ilmulah yang membelah gunung
dan merambah hutan, menyempurnakan kemenangan
ini menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan.

Setelah penyerahan dilakukan maka filsafat
pun pergi. Dia kembali menjelajah laut lepas,
berspekulasi dan meneretas. Filsafat adalah marinir
yang merupakan pionir, bukan pengetahuan yang
bersifat memerinci. Filsafat menyerahkan daerah yang
sudah dimenangkannya kepada ilmu pengetahuan
yang lainnya. Semua ilmu, baik ilmuilmu alam
maupun ilmuilmu sosial, bertolak dari
pengembangannya bermula sebagai filsafat
(Suriasumantri 1995, 2001; Maksun 2011).

Pada perguruan tinggi di Indonesia tidak
semua mahasiswa yang beruntung mendapatkan mata
kuliah filsafat karena mata kuliah tersebut tidak
termasuk dalam mata kuliah dasar umum (MKDU)
yaitu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh
seluruh mahasiswa. Pada pendidikan tingkat strata
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satu, mata kuliah filsafat hanya ditawarkan pada
fakultas filsafat, ilmu budaya, bahasa ataupun ilmu
agama. Untuk fakultas lainnya ilmu filsafat biasanya
ditawarkan pada jenjang pendidikan strata tiga
(S3).  Seandainya ilmu filsafat diperkenankan lebih
awal fenomena yang disebutkan di atas tidak perlu
terjadi.

Dalam artikel ini penulis melakukan survey
melihat bagaimana keberadaan mata kuliah ilmu
filsafat pada program studi akuntansi di seluruh
perguruan tinggi di Indonesia. Sebelum masuk pada
pembahasan tersebut akan diuraikan secara sekilas
pengertian filsafat dan apa manfaat belajar filsafat
bagi mahasiswa, sehingga bisa memberikan
gambaran pentingnya pengenalan ilmu filsafat kepada
mahasiswa sedini mungkin.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Filsafat, Fungsi dan Manfaat
Filsafat

Secara terminilogis (istilah) terdapat banyak
definisi tentang pengertian filsafat. Beragam
definisi filsafat menunjukkan bahwa manusia
memiliki kebebasan untuk memilih sudut pandang
(point of view) dalam memikirkan filsafat. Perbedaan
sudut pandang ini diusahakan untuk saling
melengkapi.

Beberapa definisi dari beberapa filsuf dan
ahli filsafat antara lain:

1. Plato: Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang
berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni.
Selain itu ia juga mengatakan bahwa filsafat
adalah penyelidikan tentang sebabsebab dan asas
asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang
ada.

2. Aristoteles: Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang
senantiasa berupaya mencari prinsipprinsip dan
penyebabpenyebab dari realitas yang ada.

3. Rene Decrates: Filsafat adalah himpunan dari

segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya
adalah mengenai Tuhan, alam, dan manusia.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa filsafat adalah proses berpikir
secara radikal, sistematik dan universal terhadap
segala yang ada dan yang mungkin ada. Secara
khusus, filsafat merupakan perbincangan mencari
hakikat sesuatu gejala atau segala hal yang ada.

Artinya, filsafat merupakan landasan dari
sesuatu apapun, tumpuan segala hal, jika salah
tentulah berbahaya, sedikitnya akan merugikan.
Apabila kehidupan berpengetahuan itu diibaratkan
sebuah pohon maka filsafat adalah akarnya, yaitu
bagian yang berhubungan langsung dengan sumber
kehidupan pohon itu, sedangkan batang, dahan,
ranting, daun, bunga, dan buah menjadi bahan kajian
ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian, ilmu
pengetahuan berhubungan dengan apa yang terlihat
atau yang biasa disebut menggejala atau mewujud.
Terlebih lagi kaum awam, ia hanya dapat melihat
sesuatu secara langsung atau yang berhubungan
secara langsung, khusunya menjawab kebutuhan
nyata dirinya sendiri.

Fungsi filsafat secara keseluruhan, yakni
sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena
yang ada, mempertahankan, menunjang dan melawan
atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat
lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup,
pandangan hidup dan pandangan dunia, memberikan
ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam
kehidupan, menjadi sumber inspirasi dan pedoman
untuk kehidupan dalam berbagai aspek.

Secara umum manfaat filsafat :

1. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu
tidak selalu tampak seperti apa adanya.

2. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita
sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan
bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan
pertanyaan mendasar.
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3. Filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat
mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin
kita terima begitu saja ternyata salah atau
menyesatkan atau hanya merupakan sebagian dari
kebenaran.

4. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam:
menalar secara jelas, membedakan argumen yang
baik dan yang buruk, menyampaikan pendapat
(lisan dan tertulis) secara jelas, melihat sesuatu
melalui kacamata yang lebih luas, melihat dan
mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang
berbeda.

5. Filsafat memberi bekal dan kemampuan
pada kita untuk memperhatikan pandangan kita
sendiri dan pandangan orang lain dengan kritis.
Kadang ini memang bisa mendorong kita menolak
pendapatpendapat yang telah ditanamkan pada
kita, tetapi filsafat juga memberikan kita caracara
berfikir baru dan yang lebih kreatif dalam
menghadapi masalah yang mungkin tidak dapat
dipecahkan dengan cara lain. Kemampuan berfikir
secara jernih, menalar secara logis, dan
mengajukan dan menilai argumen, menolak asumsi
yang diterima begitu saja, dan pencarian akan
prinsipprinsip pemikiran dan tindakan yang
koheren.

Bagi mahasiswa dengan mengenal ilmu
filsafat diharapkan dapat mendapatkan manfaatnya
antara lain:

1. Dengan mempelajari filsafat diharapkan
mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya.
Mahasiswa sebagai insan kampus diharapkan
untuk bersikap kritis terhadap berbagai macam
teori yang dipelajarinya di ruang kuliah maupun
dari sumbersumber lainnya.

2. Mempelajari filsafat mendatangkan kegunaan bagi
para mahasiswa sebagai calon ilmuwan untuk
mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan
penelitian ilmiah. Dengan mempelajari filsafat
diharapkan mereka memiliki pemahaman yang
utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan
pengetahuan tersebut sebagai landasan dalam

proses pembelajaran dan penelitian ilmiah.

3. Mempelajari filsafat memiliki manfaat praktis.
Setelah mahasiswa lulus dan bekerja mereka pasti
berhadapan dengan berbagai masalah dalam
pekerjaannya. Untuk memecahkan masalah
diperlukan kemampuan berpikir kritis dalam
menganalisis berbagai hal yang berhubungan
dengan masalah yang dihadapi. Dalam konteks
inilah pengalaman mempelajari filsafat dapat
diterapkan.

4. Membiasakan diri untuk bersikap logisrasional
dalam opini dan argumentasi yang dikemukakan.

5. Mengembangkan semangat toleransi dalam
perbedaan pandangan (pluralitas). Karena para
ahli filsafat tidak pernah memiliki satu pendapat,
baik dalam isi, perumusan permasalahan maupun
penyusunan jawabannya.

6. Mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak
kenal lelah.

3. METODE PENELITIAN

Pengamatan dilakukan mulai dari jenjang
pendidikan strata satu (S1) karena jenjang Diploma
tiga (D III) tujuannya adalah menghasilkan lulusan
siap pakai yang langsung masuk dalam dunia kerja.
Perkuliahan yang dilakukan pada program studi
akuntansi jenjang diploma tiga (D III) mengutamakan
pemahaman pada materi praktek untuk aplikasi di
lapangan bukan pada teori.

Data survey adalah seluruh program studi
akuntansi pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia
yang aktif melaksanakan kegiatan perkuliahan.
Sumber data diambil dari alamat website evaluasi
diri dikti, karena setiap perguruan tinggi di Indonesia
baik yang berstatus negri ataupun swasta wajib
melaporkan kegiatan akademiknya setiap semester ke
dikti melalui situs tersebut. Dengan demikian
perguruan tinggi yang ada pada situs tersebut dapat
diartikan sebagai perguruan tinggi yang masih
aktif.
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melaksanakan kegiatan perkuliahan di Indonesia.
Dari situs tersebut penulis mendapatkan data

Langkah selanjutnya adalah melihat
keberadaan mata kuliah filsafat pada masingmasing
perguruan tinggi. Untuk mengetahui apakah mata
kuliah filsafat ditawarkan pada suatu program studi
akuntansi di perguruan tinggi, dapat dilihat dari
kurikulum program studi akuntansi masingmasing
perguruan tinggi.

Kurikulum masingmasing program studi
dapat diperoleh dengan:

1. Cara yang paling cepat yaitu dengan melihat data
pada website evaluasi diri dikti,

2. Melihat dalam website masingmasing perguruan
tinggi secara langsung.

Karena hanya dua perguruan tinggi yaitu UI
(Universitas Indonesia) dan UGM (Universitas
Gadjah Mada) yang mempunyai data kurikulum
dalam situs evaluasi diri mereka, sehingga dipakai
cara yang kedua yaitu dengan mengunjungi masing
masing alamat website perguruan tinggi.

Dengan alasan jumlah data yang tidak terlalu
banyak (43, 5 dan 22) dan alamat website yang jelas
(bagi perguruan tinggi yang telah membuka program
studi pasca sarjana dapat dipastikan adalah perguruan

          Sumber: http://evaluasi.dikti.go.id/epsbed/telusurps/1

Tabel 1: Data Program Studi Ilmu Akuntansi di Indonesia

perguruan tinggi yang menawarkan program studi
ilmu akuntansi sebagai berikut:

tinggi yang mempunyai sumber daya yang memadai,
sehingga disamping mempunyai situs untuk
perguruan tinggi secara umum juga mempunyai
alamat situs tersendiri untuk program pasca
sarjananya), untuk program studi jenjang strata dua
(S2) dan strata tiga (S3) penulis mengunjungi semua
alamat website masingmasing perguruan tinggi.

Sedangkan bagi program studi jenjang strata
satu (S1) penulis hanya mengambil sampel yang
terdiri dari: seluruh perguruan tinggi negeri yang
mempunyai program studi akuntansi ditambah,
perguruan tinggi yang mempunyai program studi
akuntansi jenjang strata dua (S2) dan beberapa
perguruan tinggi berbasis agama. Dasar pengambilan
sampel ini adalah perguruan tinggi negeri dan
perguruan tinggi yang mempunyai program studi
akuntansi jenjang strata dua (S2) dan strata tiga
(S3) mempunyai alamat website yang lengkap
disamping penulis sudah membuka terlebih dahulu
alamat websitenya pada saat melihat kurikulum strata
dua (S2) dan strata tiga (S3), sedangkan perguruan
tinggi yang berbasis agama biasanya mereka
menawarkan mata kuliah khusus. Jumlah alamat
website perguruan tinggi program studi jenjang strata
satu (S1) yang dikunjungi adalah 70. Dari hasil
pengamatan diperoleh hasil  pada tabel 2 sebagai
berikut:

Tabel 2:
Mata Kuliah Filsafat pada Program Studi Ilmu Akuntansi di Indonesia

                        Sumber: Diolah dari alamat website masingmasing perguruan tinggi.
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Dari hasil survey tersebut dapat dilihat bahwa
untuk jenjang pendidikan strata tiga (S3) mata kuliah
filsafat adalah mata kuliah wajib. Sedangkan pada
jenjang strata dua (S2) hanya 5 perguruan tinggi yang
menawarkan mata kuliah filsafat yaitu:

1. Universitas Airlangga
2. Universitas Brawijaya
3. Universitas Padjajaran
4. Universitas Muhammadyah Jakarta (0 sks)
5. Universitas Muslim Indonesia

Pada jenjang strata satu (S1) hanya 2
perguruan tinggi yang menawarkan mata kuliah
filsafat yaitu:

1. Universitas Airlangga
2. Universitas Brawijaya

4. HASIL PENELITIAN

Apabila dibuatkan persentase hasil survey
di atas maka untuk jenjang strata satu (S1) hanya
2.9%, sedangkan untuk jenjang strata dua (S2)
adalah  11.6%. Sedangkan untuk jenjang strata tiga
(S3) dipastikan 100%. Dari hasil tersebut dapat kita
simpulkan bahwa pendidikan filsafat sangat perlu
untuk jenjang pendidikan strata tiga (S3) tidak
demikian bagi mahasiswa jenjang di bawahnya. Bisa
kita bayangkan bahwa ilmu filsafat adalah sesuatu
hal yang sangat asing bagi mahasiswa program studi
akuntansi jenjang strata satu (S1) dan strata dua
(S2).

Bagi mahasiswa jenjang strata tiga (S3)
mereka harus mampu berpikir secara kritis,
rasional analitis, sistematis dan radikal untuk
memperoleh pengetahuan dan kebenaran universal
(umum, integral, tidak khusus dan tidak parsial).
Agar berbagai pertanyaan dan masalah dapat
diutarakan secara persis, memberikan argumentasi
dan alasannya yang tepat, juga solusinya. Sehingga
berpikir secara filsafat memang kebutuhan
bagi mereka. Inilah pertimbangan program
studi mewajibkan pendidikan filsafat bagi
mereka.

Untuk mahasiswa strata satu (S1), manfaat
belajar filsafat membuat mereka berfikir lebih kritis
dan analitis sehingga tidak menerima begitu saja apa
yang diberikan.

Ilmu filsafat mungkin belum terlalu urgen
bagi diberikan pada mahasiswa strata satu (S1)
karena orientasi mereka adalah pada dunia kerja.

Namun bagi mahasiswa strata dua (S2)
yang akan menjadi tenaga pendidik mahasiswa strata
satu bila dia berprofesi sebagai dosen, atau sebagai
pengambil keputusan dalam suatu instansi baik
pemerintah atau swasta bila berprofesi sebagai
praktisi, sangat disayangkan sekali mereka tidak
diperkenalkan cara berpikir yang komprehensif. Hal
ini dapat menyebabkan mereka dapat tidak memahami
hakekat ilmu sebagai alat mencari kebenaran dari
segala fenomena yang ada. Sehingga sulit bagi mereka
memberikan pengertian tentang cara hidup,
pandangan hidup dan pandangan dunia, memberikan
ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam
kehidupan, menjadi sumber inspirasi dan pedoman
untuk kehidupan dalam berbagai aspek. Apabila
mahasiswa tersebut melanjutkan pendidikan ke
jenjang berikutnya mereka telah siap karena sudah
terbiasa berpikir secara komprehensif. Seperti yang
dikatakan oleh salah seorang dosen (Pak Anis) bahwa
mahasiswa di luar negeri sudah diperkenalkan ilmu
filsafat sehingga mereka mengetahui dengan jelas apa
landasan filosofi dari penelitian yang mereka lakukan.

Melihat kenyataan ini tidak dapat dipungkiri
mengapa fenomena di atas dapat terjadi. Pihak
perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan
tinggi di Indonesia seharusnya menyadari hal tersebut.
Terlebih lagi dengan diberlakukannya Kepmendiknas
No. 323/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa memberikan kebebasan bagi perguruan
tinggi untuk merancang dan membuat kurikulum
sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dari para
stakeholder dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dengan melihat banyak manfaat dari ilmu
filsafat yang bisa diperoleh mahasiswa yang bisa
diaplikasikan dalam kehidupan baik di lingkungan
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kampus ataupun masyarakat setelah nanti mereka
bekerja, maka hal ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan untuk membuat kebijakan ke depan.
Sehingga diharapkan fenomenafenomena seperti
contoh di atas tidak terjadi lagi.

5. SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat kita lihat
bahwa ilmu filsafat itu perlu terutama mahasiwa
jenjang pendidika strata tiga (S3). Hal ini dibuktikan
dengan hasil survey bahwa semua program studi
akuntansi jenjang strata tiga (S3) mewajibkan mata
kuliah filsafat kepada mahasiswanya. Program studi
menyadari ilmu filsafat merupakan sarana mahasiwa
belajar berpikir secara comprehensive bagi
mahasiswa strata tiga (S3). Namun tidak untuk
jenjang pendidikan di bawahnya, program studi
menganggap jenjang pendidikan di bawahnya belum
perlu pengenalan ilmu filsafat terhadap mereka.

Walaupun tidak dapat dipastikan bahwa
penyebab fenomena pendidikan diatas terjadi karena
tidak diperkenalkan mata kuliah ilmu filsafat, karena
banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Namun
hal ini dapat menjadi bahan salah satu bahan
pertimbangan. Cara berpikir filsafat telah
mendongkrak pintu serta temboktembok tradisi dan
kebiasaan, bahkan telah menguak mitos dan mite serta
meninggalkan cara berpikir mistis. Lalu pada saat
yang sama telah pula berhasil mengembangkan cara
berpikir rasional, luas dan mendalam, teratur dan
terang, integral dan koheren, metodis dan sistematis,
logis, kritis, dan analitis. Karena itu, ilmu
pengetahuan pun semakin bertumbuh subur, terus
berkembang dan menjadi dewasa.

Kemudian berbagai ilmu pengetahuan yang
telah mencapai tingkat kedewasaan penuh satu demi
satu mulai mandiri dan meninggalkan filsafat yang
selama itu telah mendewasakan mereka. Itulah
sebabnya, filsafat disebut sebagai mater scientiarum
atau induk segala ilmu pengetahuan. Itu merupakan
fakta yang tidak dapat diingkari, yang dengan jelas
menunjukkan bahwa ia benarbenar telah
menampakkan kegunaannya lewat melahirkan,

merawat, dan mendewasakan berbagai ilmu
pengetahuan yang begitu berjasa bagi kehidupan
manusia.

Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena
tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari
realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa
mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan
yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat,
prinsip dan asas mengenai seluruh realitas yang ada,
bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan, termasuk
filsafat itu sendiri.

Keterbatasan filsafat yang demikian
itulah yang amat berguna bagi ilmu
pengetahuan. Itu karena keterbatasan filsafat
tidak melulu berguna selaku penghubung antar
disiplin ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dengan
keterbatasannya itu, filsafat sanggup memeriksa,
mengevaluasi, mengoreksi, dan lebih
menyempurnakan prinsipprinsip dan asasasas yang
melandasi berbagai ilmu pengetahuan itu.
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