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FILSAFAT POSITIVISME DALAM ILMU EKONOMI*) 

Oleh : Pasrun Adam 

I. PENDAHULUAN 

Pada zaman Yunani Kuno, filsafat dan ilmu merupakan dua hal yang saling jalin 

menjalin menjadi satu pengertian epitisme. Epitisme merupakan kata padanan dari 

philosophia. Menurut Aristoteles (dalam the liang Gie, 2004), epitisme adalah suatu 

kumpulan teratur dalam pengetahuan rasional dengan obyeknya sendiri tetap. Selanjutnya, 

dikatakan oleh Aristoteles bahwa pengetahuan rasional dibedakan menjadi tiga bagian yakni : 

praktike (pengetahuan praktis), pioetike (pengetahuan produktif), dan theoritike (pengetahuan 

teoritik). Pengetahuan teoritis dibagi lagi menjadi : mathematike (pengetahuan matematika), 

physike (pengetahuan fisika), dan prote philosohia(filsafat pertama). Berdasarkan pembagian 

pengetahuan teoritik ini, dimana prote philosophia ditempatkan setelah Fisika, maka filsafat 

kemudian disebutnya sebagai metafisika. 

Matematika, fisika, dan metafisika kemudian berkembang dengan munculnya 

pemikir-pemikir baru. Thales merupakan pemikir pertama dalam pengembangan matematika, 

fisika dan metafisika. Dalam metafika ia mengembangkan filsafat alam kosmologi yang 

mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi dari alam semesta, dimana 

semuanya berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Filsafat alam ini kemudian 

berkembang hinggga Abad ke XVII. Pada zaman ini bermunculan toko-toko pembaharu 

seperti Rene Descartes dan Isaac Newtown yang memperkenalkan metode matematika dan 

ekperimental untuk mempelajari alam. Mulai saat itulah, muncul pemikiran bahwa filsafat 

alam bukanlah pengetahuan filsafat, melainkan pengetahuan yang kini dikenal sebagai ilmu 

alam. 

Penggunaan matematika dan eksperimental telah mendorong berkembangnya ilmu-

ilmu lain. Dalam fase ini, terjadi pemisahan bidang-bidang pengetahuan lain dari filsafat 
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 seperti : biologi, kimia, psychology, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik.  

Perkembangan ilmu ekonomi (modern) menurut Prathama Raharja(2008) dimulai pada saat 

Adam Smith (1723-1790) menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiri into Nature and 

Cause of The Wealth of Nations, yang kemudian dikenal sebagai Wealth of Nations (1776).  

Walaupun dalam epitisme Aristoteles,  logika tidak disebutkan sebagai pengetahuan 

yang rasional, namun logika dipandang sebagai alat untuk mempelajari kumpulan 

pengetahuan rasional. Seperti halnya dengan matematika dan fisika, logikapun berkembang 

dan menjadi alat dalam mengembangkan ilmu-ilmu lainnya. Logika yang saat ini banyak 

digunakan dalam pengembangan ilmu adalah logika induktif dan logika deduktif. 

Sesusungguhnya, pengertian filsafat di atas mempunyai makna yang lebih luas, dan 

sering disebut sebagai filsafat pengetahuan. Bahwa dalam  pengembangan ilmu, filsafat 

sebagai akar pengetahuan masih tetap diperlukan, sehingga muncullah filsafat ilmu yang 

berbeda dengan filsafat pengetahuan, tetapi tetap mengandalkan  filsafat pengetahuan, 

terutama dari segi epitemolginya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar atau 

pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini dapat diuji kebenarannya dengan cara-cara atau 

metode ilmiah. 

Metode ilmiah yang mengandalkan empirisme merupakan landasan pokok dari 

filsafat aliran positivisme dalam mencari kebenaran ilmiah. Dalam tulisan ini akan 

dikemukakan filsafat aliran positivisme, dan kemudian mengaitkannya dengan pengembangan 

ilmu ekonomi. 

II. FILSAFAT POSITIVISME 

Dasar-dasar filasafat aliran positivisme (selanjutnya disingkat filsafat positivisme) 

dibangun oleh Saint Simon, dan kemudian dikembangkan pertama kali oleh seorang ilmuwan 

Prancis, bernama Auguste Comte (nama lengkapnya adalah Isidore Marie Auguste Francois 

Xavier Comte). Pemikiran-pemikirannya tentang filsafat positivisme dimulai ketika ia 

mengikuti pendidikan di  École Polytechnique , Paris pada tahun 1814-1816. Dalam hal 

memperkenalkan pemikirannya tentang filsafat positivisme, Comte dipengaruhi oleh 
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pengetahuannya tentang ilmu alam. Ia meyakini bahwa, ilmu alam memiliki kemampuan dan 

kegunaan, selama ia mengikuti pendidikan itu. 

Auguste Comte juga mempelajari dan mengagumi karya-karya filsafat Plato, 

Monteque, Hume, Turgot, Kant, Bonald, dan De Maistre. Kemudian  Auguste Comte 

menerbitkan karya besarnya yakni  “The Cours De Philosophie Positive dan Systeme De 

Politique Positive”. Karya Comte lainnya adalah “A Sytem of Positive Polity”.  Auguste 

Comte juga merencanakan melakukan penelitian dengan judul “Plan De Travaux 

Scientifiques Necessaires Pour Reorganiser La Societe” atau “Rencana Studi Ilmiah Untuk 

Pengaturan Kembali Masyarakat”. Dari karya-karya ini, jelas bahwa filsafat positivisme 

Auguste Comte lebih cenderung kearah ilmu sosial. Karena itu, Auguste Comte kemudian 

dikenal sebagai pembela penerapan metode scientific pada penjelasan dan prediksi institusi 

dan perilaku sosial. 

Filsafat positivisme pada dasarnya  adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa 

satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman faktual dan 

positif,  sehingga metafisika ditolaknya. Yang dimaksud dengan positif adalah bahwa semua 

gejala tampak sebagaimana adanya.  Pengetahuan demikian hanya bisa dihasilkan melalui 

penerapan teori-teori melalui metode saintifik yang ketat. 

 Filsafat positivisme, dalam pengertian diatas dan sebagai pendekatan telah dikenal 

sejak Yunani Kuno dan juga digunakan oleh Ibnu al-Haytham dalam karyanya kitab al-

Manazhir. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh filsafat lain yang mengembangkan aliran 

positivisme ini, namun demikian, konseptualisasi positivisme sebagai sebuah filsafat 

sebagaimana telah disinggung dimuka, bahwa filsafat positivisme pertama kali dikembangkan 

oleh Auguste Comte di abad kesembilan belas. 

Filsafat positivisme merupakan kelanjutan dari empirisme, yang dalam segi-segi 

tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim.  Filsafat positivisme berusaha menjelaskan 

pengetahuan ilmiah berkenaan dengan tiga komponen yaitu bahasa teoritis, bahasa 

observasional dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengakaitkan keduanya.  Para aliran ini 

menegaskan bahwa  hanya bahasa observasional yang menyatakan informasi faktual, 
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sementara pernyataan-pernyataan dalam bahasa teoritis tidak mempunyai arti faktual sampai 

pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan ke dalam bahasa observasional dengan kaidah-

kaidah korespondensi.  

Auguste Comte juga mencoba mengembangkan aliran filsafat positivism ini ke 

dalam agama, namun pada akhirnya ia memandang bahwa pengetahuan yang benar tidak 

bersumber pada penalaran metafisme, melainkan bersumber dari pengetahuan langsung 

terhadap obyek secara indrawi. Bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang jelas dan pasti sesuai 

dengan makna yang terkandung dalam kata positif. 

Kata nyata dalam kaitannya dengan positif bagi suatu objek pengetahuan, 

menunjuk kepada hal yang dapat dijangkau atau tidak dapat dijangkau oleh akal. Adapun 

yang dapat dijangkau oleh akal dapat dijadikan sebagai objek ilmiah, sedangkan sebaliknya 

yang tidak dapat dijangkau oleh akal, maka tidak dapat dijadikan sebagai objek ilmiah. 

Kebenaran bagi Positivisme Auguste Comte selalu bersifat riel dan pragmatik artinya nyata 

dan dikaitkan dengan azas kemanfaatan dan nantinya berujung kepada penataan atau 

penertiban. 

Untuk sampai pada kesimpulan dalam memperoleh kebenaran menurut Auguste 

Comte adalah dengan menggunakan metode Induktif-Verivikatif.  Metode ini menyatakan  

bahwa untuk menarik suatu keesimpulan,  kegiatan berpikir dimulai dari sesuatu yang bersifat 

khusus ke umum, kemudian melakukan verifikasi terhadap suatu gejala dengan gejala-gejala 

yang lain untuk sampai kepada kebenaran yang dicari. Selanjutnya, digunakan pula pola 

operasional metodologis dalam bentuk observasi, eksperimentasi, komparasi, dan 

generalisasi-induktif. 

 

Filsafat positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte disebut pula sebagai 

faham empirisme-kritis, karena seperti dijelaskan sebelumnya, pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengamatan diasarkan pada teori, sehingga dengan demikian kegiatan pengamatan 

dan teori berjalan seiring. Jadi segala penafsiran terhadap gejala yang diamati didasarkan atas 

teori. 
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Apabila dikaitkan dengan ilmu sosial budaya, positivisme Auguste Comte  

berpendapat bahwa (a) gejala sosial budaya merupakan bagian dari gejala alami, (b) ilmu 

sosial budaya juga harus dapat merumuskan hukum-hukum atau generalisasi-generalisasi 

yang mirip dalil hukum alam, (c) berbagai prosedur serta metode penelitian dan analisis yang 

ada dan telah berkembang dalam ilmu-ilmu alam dapat dan perlu diterapkan dalam ilmu-ilmu 

sosial budaya (Kishin Kun, 2012).  

Selanjutnya (dalam Kinshin, 2012) dikatakan bahwa,  sebagai akibat dari 

pandangan tersebut, maka ilmu sosial budaya menjadi bersifat predictive dan explanatory 

sebagaimana halnya dengan ilmu alam dan ilmu pasti. Generalisasi-generalisasi tersebut 

merangkum keseluruhan fakta yang ada namun sering kali menegasikan adanya “contra-

mainstream”. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan dijelaskan secara matematis dan fisis.  

Dalam perkembangan seelanjutnya munculah aliran filsafat neopositivisme oleh 

kelompok filosoh Wina di Abad XX, yang disebut dengan filsafat positivisme logis. Toko-

toko aliran ini diantaranya adalah  O.Neurath, Carnap, Schlick, Frank.  Positivisme logis 

adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat 

dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. 

Fungsi analisis ini mengurangi metafisika dan meneliti struktur logis pengetahuan ilmiah.  

Baik faham positivisme, maupun positivisme logis, keduanya mendapat kritikan 

dari toko-toko filsafat lainnya. Karl Poper mengkritik  positivisme logis, yakni tentang 

metode induksi.  Menurutnya penggunaan metode induksi dalam positivism logis adalah tidak 

tepat, sebab jenis penalaran ini tidak mungkin menghasilkan pengetahuan ilmiah yang benar, 

karena memiliki kelemahan, yakni  bisa terjadi adalah kesalahan dalam penarikan kesimpulan. 

Hal ini biasa disebabkan oleh tidak lengkapnya sekumpulan premis-premis  sehingga 

kesimpulan atau generalisasi yang dihasilkan tidak mewakili fakta yang ada. Oleh karena itu, 

menurutnya agar pengetahuan itu dapat berlaku dan bernilai benar,  maka penalaran yang 

harus dipakai adalah penalaran deduktif. 
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III. FILSAFAT  POSITIVISME DALAM ILMU EKONOMI 

Pengaruh positivisme dalam ilmu ekonomi dimulai sejak akhir tahun 1930.  Salah 

satu bukti dari pengaruh ini dapat diketahui dari tulisan-tulisan para ahli ekonomi, misalnya 

Friedman yang berjudul The Methodology of Positive Economics, yang dipublikasikan tahun 

1953, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan para ekonom lainnya. 

Walaupun banyak para ahli berpendapat bahwa positivisme kurang cocok 

diterapkan dalam ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi, namun positivisme telah memainkan 

peran dalam pengembangan ilmu ekonomi. Menurut Santakos (dalam Indrawati Yuhertiana,  

2012) sebagaimana juga dikemukakan oleh Kshin Kun (2012), bahwa penggunaan filsafat 

positivisme dalam ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial didasari oleh asumsi-asumsi sebagai 

berikut : 

1. Persepsi paradigma positivis dalam memandang realitas adalah bahwa realita sebagai "out 

there", bebas dari kesadaran manusia, obyektif, patuh pada keteraturan (rest on order), 

diatur oleh hukum yang ketat, alamiah dan tidak berubah, bisa direalisasikan melalui 

pengalaman. Cara pandang masyarakat adalah sama karena mereka saling berbagi arti 

yang sama pula.  

2. Persepsi tentang human being. Paradigma positivis berpendapat bahwa manusia adalah 

individu yang rasional diatur oleh hukum sosial, perilaku individu dapat dipelajari melalui 

observasi. Tidak ada "free will". Dunia, not deterministic karena menghasilkan efek 

dibawah kondisi yang pasti. Oleh karenanya prediksi terbatas oleh keberadaan kondisi 

tersebut. 

3. Keberadaan science. Paradigma positivis mengatur science dalam prosedur dan aturan 

yang sangat ketat. Science adalah deduktif, berasal dari yang umum dan abstrak untuk 

dikhususkan dan konkrit. Science adalah nomothetic, oleh karena itu berasal dari hukum 

universal yang digunakan untuk menjelaskan dan menghubungkan peristiwa sosial. 

Science tergantung pada knowledge yang diturunkan dari sense manusia, sumber lain tidak 

dipercaya. Science memisahkan fakta dari value, merupakan value-free science. Terakhir, 

bahwa tujuan penelitian ilmu sosial adalah sebagai alat untuk mempelajari penelitian 

sosial dan interkoneksinyanya sebagai hukum yang secara umum dapat ditemukan, 
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dijelaskan dan didokumentasikan. Dengan demikian memungkinkan masyarakat untuk 

mengendalikan suatu even dan memprediksi keberadaannya. 

Potivisme secara ketat mengatur bahwa metode penelitian harus dilakukan secara 

ilmiah. Cara (metode) ilmiah merupakan prosedure mencakup berbagai tindakan pikiran, 

pola kerja, tata langkah, dan cara tehnis untuk memperoleh pengetahuan baru atau 

memperkembangkan pengetahuan yang ada (The Liang Gie, 2004). Tidak terdapat 

kesepakatan para ilmuwan tentang jumlah langkah yang pasti yang terkandung dalam tata 

langkah tersebut. Yuyun S. Suryasumantri (2001)  mengemukakan ada lima langkah 

dalam tata langkah metode ilmiah, yakni : 

1. Perumusan masalah.  

Masalah muncul, ketika manusia mengamati suatu obyek tertentu, karena adanya 

perhatian terhadap obyek itu. Perhatian ini muncul karena adanya kesukaran yang 

dirasakan ketika manusia menemukan suatu pengalaman yang menimbulkan 

pertanyaan. Pertanyaan ini muncul karena adanya kontak dengan dunia empiris yang 

jelas batas-batasnya, dan dapat diidentifikasi factor-faktor yang terkait.  

2. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. 

Kerangka berpikir disusun dengan memperhatikan factor-faktor empiris yang relevan 

dengan masalah di atas. Kerangka berpikir ini merupakan kumpulan permis-premis 

yang secara ilmiah terbukti kebenarannya. 

3. Perumusan hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pernyataan berupa jawaban sementara atas masalah yang telah 

dirumuskannya. Jawaban ini merupakan kesimpulan yang diambil berdasarkan 

kerangka berpikir yang telah disusun.  

4. Pengujian hipotesis 

Hipotesis yang telah diajukan tersebut masih perlu diuji kebenarannya melalui 

pengumpulan fakta-fakta(data) yang mendukung hipotesis tersebut, dan mengujinya 

dengan alat analis yang tepat.  

5. Penarikan kesimpulan 
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Berdasarkan analisis itu, kemudian dilakukan penilaian, apakah hipotesis itu diterima 

atau ditolak. Hipotesi yang diterima akan merupakan pengetahuan(ilmu)  baru yang 

telah teruji kebenarannya 
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