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JOHN LOCKE (1632-1704), baginya yang penting bukan memberi pandangan metafisis tentang tabiat 

roh dan benda, melainkan menguraikan secara manusia mengenal. Ia menentang teori rasionalisme 

yang mengenai ide-ide dan asas-asas pertama yang dipandang sebagai bawaan manusia. Menurut 

dia, segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Locke tidak membedakan 

antara pengetahuan inderawi dan pengetahuan akali. Satu-satunya sasaran atau objek pengetahuan 

adalah gagasan-gagasan atau ide-ide, yang timbulnya karena pengalaman lahiriah (sensation) dan 

karena pengalaman batiniah (reflection). Pengalaman lahiriah mengajarkan kepada kita tentang hal-

hal yang di luar kita, sedang pengalaman batiniah mengajarkan tentang keadaan-keadaan psikis kita 

sendiri. Segala sesuatu yang berada di luar kita menimbulkan diri kita gagasan-gagasan dari 

pengalaman lahiriah kita. 

Locke membedakan antara gagasan-gagasan yang tunggal (simple ideas) dan gagasan majemuk 

(complex ideas). Gagasan-gagasan tunggal mendatangi kita langsung dari pengalaman tanpa 

pengolahan logis apapun, akan tetapi gagasan-gagasan majemuk timbul dari percampuran atau 

penggabungan gagasan-gagasan tunggal.  

Pekerjaan roh manusia terbatas pada memberi sebutan kepada gagasan-gagasan tunggal tadi, 

mengabung-gabungkannya, merangkumkannya dan menjadikannya bersifat umum. Yang menjadi 

sasaran pengenalan kita adalah gagasan semata-mata. Pengenalan kita adalah pengenalan tentang 

gagasan-gagasan atau idea-idea, yaitu kesan-kesan yang dimiliki subyek yang mengenal. Gagasan-

gagasan tunggal dari pengalaman batiniah adalah obyektif. Putusan yang benar diperoleh karena 

mengenal intuitif. Segala kepastian dan kejelasan dalam pengetahuan bersandarkan intuisi. 

Pembuktian kurang memberi kepastian dibandingkan dengan intuisi. Berdasarkan asas-asas teori 

pengenalan itu, di dalam etikanya, Locke menolak adanya pengertian kesusilaan yang menjadi 

bawaan tabiat manusia.  

Ada tiga macam peratuan dari perbuatan kesusilaan, yaitu: a) perintah-perintah Allah yang harus 

ditaati manusia, supaya orang tidak dinilai sebagai berdosa; b) undang-undang negara yang membri 

cap kepada perbuatan orang sebagai perbuatan yang salah dan yang tidak salah; c) hukum pendapat 

umum yang menciptakan kebajikan dan bukan kebajikan, yang disetujui dan tidak disetujui.  

Ajaran Locke yang mengenai negara berpangkal kepada adanya negara alamiah, sekalipun ada juga 

perbedaannya. Persekutuan negara yang ada sekarang ini adalah hasil suatu perjanjian bersama.  

Locke juga menentang kekuasaan negara atas agama. Negara tidak boleh memeluk agama, tidak 

dapat memerintahkan atau meniadakan suatu dogma. Tiap warga negara bebas dalam soal 

keagamaan. Pandangan Locke yang mengenai agama bersifat deistis. Agama Kristen adalah agama 

yang paling masuk akal dibanding dengan agama-agama yang lain, karena dogma-dogma yang hakiki 

agama Kristen dapat dibuktikan oleh akal.  

 



 

 

 

DAVID HUME (1711-1776), mengembangkan filsafat empirisme Locke dan Berkeley secara 

konsekuen. Karena dia, filsafat menjadi tidak masuk akal. Dalam arti tertentu ia mewakili suatu jalan 

buntu. Kalau empirisme ditarik menurut garis yang ditunjukkan oleh Hume, tidak mungkin orang 

berjalan terus.  

Dalam teori pengenalan, ia mengajarkan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan ke 

dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan, yang memberikan dua hal yaitu kesan-

kesan (impression) dan pengertian-pengertian atau idea-idea (ideas). Yang dimaksud dengan 

pengertian atau idea adalah gambaran tentang pengamatan yang redup, samar-samar, yang 

dihasilkan dengan merenungkan kembali atau merefleksikan dalam kesadaran kesan-kesan yang 

telah diterima dari pengalaman.  

Pandangan Hume tentang kepercayaan ini diterapkan juga kepada pribadi manusia. Pengaruh ide-

ide adalah kurang jelas dan kurang hidup, jika dibanding dengan kesan-kesan. Rasa sakit pada tangan 

yang sedang terbakar jauh lebih kuat jika dibanding dengan ketika rasa sakit itu direnungkan 

kembali. Sumber asal dari ide-ide adalah kesan-kesan yang diterima langsung dari pengalaman yang 

menghasilkan suatu keyakinan. Keyakinan yang demikian ini oleh Hume disebut “kepercayaan.” 

Menurut Hume, ia tidak pernah mengamati “aku” tanpa ada satu pengamatan yang lain, atau lebih. 

Bahkan  menurut dia, yang diamatinya hanyalah kesan-kesan saja. Oleh karena itu, “aku” 

sebenarnya adalah suatu komposisi atau susunan kesan-kesan tadi.  

Hume tidak mengakui adanya kausalitas atau hukum sebab akibat. Apa yang berlaku bagi 

pengalaman terhadap dunia luar, itu juga berlaku bagi pengalaman-pengalaman batiniah. Jikalau kita 

mengamati dua hal atau lebih di luar kita, yang tampil setiap kali dalam urutan yang sama, apakah 

kita dapat mengamati secara langsung “daya aktif” yang diandaikan sebagai menghubungkan dua 

atau tiga hal itu secara kausal? Tidak. Pengalaman yang berulang-ulang dari urutan kejadian-kejadian 

yang demikian itu hanya menimbulkan kepercayaan kepada kita yang memastikan terjadinya 

kejadian yang kedua mengikuti kejadian yang pertama.  

Jadi tiada sesuatu ikatan, kecuali kebiasaan. Inilah cara kita manusia berpikir dan berharap, yaitu 

menghubungkan kesan-kesan tunggal, kesan panas dingin, kesan merah hijau, dan lain-lainnya. 

Sebab hanya itulah yang dapat kita ketahui secara pasti. Ia berpendapat bahwa tiada bukti yang 

dapat dipakai untuk membuktikan bahwa Allah ada dan bahwa Ia menyelenggarakan dunia. Juga 

tiada bukti bahwa jiwa tidak dapat mati. Agama bukan disebabkan karena penyelewengan dari 

wahyu yang asali, yaitu monoteisme, bukan penyelewengan dari monoteisme ke politeisme.  

Dalam etikanya, Hume membuang segala bentuk kausalitas, sebab akal hanya dapat menunjuk 

kepada adanya kesesuaian antara suatu perbuatan tertentu yang de facto ada dengan suatu tujuan 

tertentu yang de facto ada, atau dengan suatu peraturan tertentu yang de facto ada. Pada 

hakekatnya, pemikiran Hume ini bersifat analitis, kritis, dan skeptis. Ia berpangkal pada keyakinan, 

bahwa hanya kesan-kesanlah yang pasti, jelas, dan tidak dapat diragukan. 



  



IMMANUEL KANT (1724-1804). Filsafatnya memberi gagasan baru yang memberi arah bagi 

diskusi filosofis di masa berikutnya. Kant dipengaruhi oleh rasionalisme Leibniz dan Wolff, serta 

empirisme Hume. Menurut Kant, dogma adalah filsafat yang mendasarkan pandangannya pada 

pengertian-pengertian yang telah ada tentang Allah atau substansi atau monade, tanpa 

menghiraukan apakah rasio telah memiliki pengetahuan tentang hakekatnya sendiri, luas, dan batas 

kemampuannya.  

Filsafat Kant disebut kritisisme. Itulah sebabnya tiga karyanya yang besar disebut “Kritik”.  

Secara harafiah kata kritik berarti “pemisahan”. Filsafat Kant bermaksud membeda-bedakan antara 

pengenalan yang murni dan yang tidak murni, yang tiada kepastiannya. Menurutnya, pemikiran 

telah mencapai arahnya yang pasti di dalam ilmu pengetahuan pasti-alam, seperti yang telah disusun 

Newton.  

Pengenalan bersandar pada putusan. Oleh karena itu perlu sekali pertama-tama diadakan 

penelitian terhadap putusan. Suatu putusan menghubungkan dua pengertian, yang terdiri dari 

subyek dan predikat. Ada putusan sintetis yang diperoleh secara aposteriori, dan ada putusan 

analitis yang diperoleh secara apriori. Namun, ada juga putusan sintetis yang bersifat apriori. Ilmu 

pasti sebenarnya disusun atas dasar keputusan a priori yang bersifat sintetis ini. Ilmu pengetahuan 

mengandaikan adanya putusan-putusan yang memberi pengertian baru (sintetis) dan yang pasti 

mutlak serta bersifat umum (a priori).  

Dengan filsafatnya, Kant bermaksud memugar sifat objektivitas dunia dan ilmu 

pengetahuan. Agar supaya maksud itu terlaksana, orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak 

rasionalisme dan dari sifat sepihak empirisme. Kant bermaksud mengadakan penelitian yang kritis 

terhadap rasio murni. Syarat dasar bagi segala ilmu pengetahuan adalah: a) bersifat umum dan 

bersifat perlu mutlak; b) memberi pengetahuan yang baru. Tentang daya pengenalan, Kant 

mengemukakan bahwa daya pengenalan roh adalah bertingkat, dari tingkat yang terendah 

(pengamatan inderawi), ke yang lebih tinggi yaitu akal (verstand), dan akhirnya sampai pada rasio 

atau buddhi (vernunft). Pengalaman terjadi karena penggabungan antara pengamatan inderawi dan 

penyadaran akali. Secara teoritis, keduanya terpisah. Menurut Kant, penginderaan kita bersifat 

reseptif atau menerima apa yang disajikan oleh objek yang tampak, dalam arti bahwa segi 

konstruktif pengamatan itu dianggap berasal dari akal. Dari kesan-kesan atau cerapan-cerapan 

langsung itu kita mendapat pengenalan atau pengetahuan. Adapun yang kita amati bukan bendanya 

sendiri, bukan benda “dalam dirinya sendiri” (das Ding an sich), melainkan salinan dan pembentukan 

benda itu dalam daya-daya inderawi lahiriah dan batiniah, yang disebut penampakan atau gejala-

gejalanya (fenomeena).  

Bagi Kant, ruang atau keluasan adalah sebuah “bentuk formal” penginderaan. Demikian 

halnya juga dengan waktu, yang adalah juga “bentuk formal” penginderaan. Dengan penginderaan 

kita mengamati sesuatu dalam ruang dan waktu sebagai bentuk-bentuk asasi pengamatan. Dalam 

penginderaan inderawi itu, ada sintese antara unsur-unsur apriori dan unsur-unsur aposteriori. 

Bersama dengan pengenalan inderawi itu, bekerjalah akal (Verstand) secara spontan. Kerja akal 

mengatur data-data inderawi, yaitu dengan mengemukakan keputusan-keputusan. Kategori, 

menurut Kant, adalah bentuk-betuk yang di dalamnya “aku” transendental berpikir. “Aku” 

transendental adalah “aku” sejauh ia menjadi syarat bagi kesatuan pengetahuan, tetapi yang sendiri 

tidak bersyarat. Menurutnya , dasar obyektivitas tidak boleh diambil dari bidang teologia, akan 

tetapi harus diambil dari pengetahuan itu sendiri. Kategori-kategori yang secara khusus bersifat asasi 

adalah kategaori-kategori yang menunjukkan kuantitas, kualitas, hubungan, dan modalitas. Kategori-



kategori ini mewujudkan struktur-struktur yang dipakai untuk menjadi wadah pengamatan-

pengamatan kita. Menurut Kant, suatu kejadian kita sebut nyata atau memiliki nilai objektif jika 

kejadian itu sesuai dengan hukum “menggabungkan diri” pada sistem pengalaman kita. Pengalaman 

bukanlah pengamatan. 

Rasio atau buddhi adalah daya pencipta pengertian-pengertian murni atau pengertian-

pengertian yang perlu mutlak, yang tidak diberikan oleh pengalaman. Pengertian-pengertian rasio 

tidak memiliki nilai konstitutif bagi daya pengenalan manusia. Idea-idea jauh dari kenyataan yang 

objektif. Idea-idea sebagai pengertian-pengertian yang dimiliki rasio sekaligus mewujudkan 

“persangkaan rasio,” sehingga apa yang dikemukakan idea adalah suatu hal yang semu secara 

transendental. Menurut Kant, ada 3 idea transendental, yaitu gagasan yang mutlak menjadi lapisan 

bawah segala gejala batiniah (idea psikologis, jiwa), gagasan yang menyatukan segala gejala lahiriah 

(idea dunia), dan gagasan yang mendasari segala gejala, baik batiniah maupun lahiriah dalam satu 

tokoh mutlak yang disebut Allah. Jiwa, dunia, dan Allah tidak boleh dipandang sebagai benda-benda, 

sebab ketiganya itu adalah aturan-aturan atau postulat atau gagasan dasar rasio kita. Di dalam Kritik 

atas rasio praktis dibicarakan hal syarat-syarat umum dan yang perlu mutlak bagi perbuatan 

kesusilaan. Yang dijadikan pegangan ialah gagasn, bahwa ada suatu intuisi pada manusia yang 

mengatakan, bahwa kelihatannya, naluri manusialah yang lebih menentukan “kehendak baik” kita. 

Namun demikian, naluri senantiasa memperhitungkan faktor-faktor pengalaman. Naluri tergantung 

kepada hal yang lain, terikat kepada syarat-syarat material. 

Kant berpendapat bahwa ada 2 bentuk ketetapan kehendak, yaitu ketetapan yang subjektif, 

yang menjadikan seseorang menganggapnya sebagai pedoman untuk berbuat, dan ketetapan yang 

objektif, yang memberi perintah (imperatif). Akan tetapi, pemerintah atau imperatif ada 2 macam, 

yaitu imperatif yang hipotesis dan imperatif yang kategoris. Cacat perintah yang hipotesisi adalah 

bahwa perintah itu dapat hanya ditaati oleh kepentingan sendiri, sehinggatersirat di dalamnya suatu 

dorongan egoistis. Tidaklah demikian keadaan perintah yang kategoris. Di sini kehendak dan hukum 

adalah satu. 

 Kant membedakan antara legalitas dan moralitas. Legalitas ialah struktur perbuatan, di 

mana kehendak mengawasi hidup nafsu yang tak sadar, yang diawasi dari sudut tertentu, yaitu dari 

sudut tertentu, yaitu dari sudut suatu peraturan yang bersifat sementara (insidental), yang 

dipertimbangkan benar-benar, serta dipilih berdasarkan “kebebasan kehendak”. Secara mutlak 

kehendak itu hanya bebas di bidang moralitas mutlak, hal ini disebabkan oleh di dalam moralitas 

pengertian yang menyebabkan orang bertindak bukan diarahkan kepada keadaan yang terbatas, 

melainkan kepada hal yang tidak terbatas, kepada hal yang tidak bersyarat. Moralitas memiliki asas 

formal yang bersifat transendental, yang diarahkan pada hal yang tidak bersyarat. Demikianlah rasio 

praktis menghadapkan kita dengan suatu kenyataan bahwa tiap orang bebas untuk berbuat, agar 

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara formal, karena diarahkan kepada hal yang 

mengatasi pengalaman atau empiri. Kesadaran kesusilaan hanya dapat masuk akal jika orang mau 

menerima adanya postulat-postulat (dalil teoritis di luar jangkauan pembuktian teoritis),yang 

disebut dalil kepercayaan. Ada 3 postulat yang tersirat dalam kesadaran, yaitu kebebasan kehendak, 

immortalitas jiwa, dan Allah. 

Rasio praktis dalam perbuatannya berarah kepada “hal yang tertinggi” sebagai sasarannya. 

Pengertian “tertinggi” dapat berarti “yang di atas sendiri” dan “yang sempurna.” Dia 

mengemukakan, bahwa moralitas memimpin kepada agama. Menurutnya agama harus dijabarkan 

dari ketentuan-ketentuan duniawi. Manusia yang telah menjadi sadar akan tujuan hidupnya, yang 



disebabkan karena peintah-perintah moral yang lahir dari dirinya sendiri itu, membangun suatu 

hidup di seberang sana atau di akhirat, yang keadaannya disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku 

di dalam hidup di seberang sini atau di dunia ini. Kant menolak adanya kebenaran agamawi yang 

diwahyukan secara khusus. Agama adalah soal moral. 

Pada manusia ada kecenderungan untuk menjadikan daya penyebab kasih akan dirinya 

sengan segala kecenderungannya itu menjadi syarat bagi penurutan atau ketaan dirinya terhadap 

hukum-hukum moral. Demikianlah maka timbul kecenderungan yang kuat pada tabiat manusia 

untuk melakukan yang jahat dan untuk menganggap perkembangan manusia sebagai suatu 

peperangan antara asas yang baik dan jahat. Oleh karena itu di tengah-tengah manusia timbullah 

usaha untuk mendirikan suatu persekutuan menurut patokan hukum kebajikan serta 

memperkembangkan persekutuan itu. Lalu timbullah gagasan tentang umat Allah, yang terwujud di 

dalam gereja. Kant bermaksud membuat sintese antara agama yang murni akali dengan agama 

seperti yang diajarkan oleh agama Kristen. Pada manusia, ada kecenderungan untuk menjadikan 

daya penyebab kasih akan dirinya dengan segala kecenderungannya itu menjadi syarat bagi 

penurutan atau ketaatan terhadap hukum-hukum moral. Kant tidak menolak gagasan tentang 

adanya Gereja yang tampak, dengan suatu kepercayaan yang berdasarkan Alkitab, namun Gereja 

yang tampak ini baginya hanya mewujudkan suatu pengandaian bagi gagasan tentang suatu Gereja 

umum yang tampak, yang adalah persekutuan rohani dari segala umat manusia, untuk berbakti 

kepada Allah dengan kebaikan dan kesusilaan.  

Filsafat kritis yang dikemukakan Kant sebenarnya bersifat dualistis. Penginderaan dan akal 

dipandang sebagai 2 sumber pengenalan yang berbeda, yang hanya sepintas lalu saja diduga, bahwa 

keduanya mungkin saja memiliki akar yang sama.. Bentuk refleksi dari pertimbangan adalah suatu 

bentuk pendekatan gejala-gejala empiris yang kongkrit dan hubungan gejala-gejala yang satu dengan 

yang lain. Rasio mengandung di dalamnya kesatuan, yang menjadi dasar kesatuan segala yang 

beraneka ragam dan mengungkapkan diri dalam tertib hukum alam.  Kesatuan ini sendiri adalah hal 

yang bersifat umum, yang dipakai untuk menerangi segala hal yang beraneka ragam. Dapat 

dikatakan bahwa rasio adalah dasar dan tujuan dunia. Keserasian tadi dapat dipandang dengan dua 

cara, yaitu: a)keserasian obyektif yang tampil, jika sesuatu cocok dengan hakekatnya. Keserasian 

yang subyektif tampil, jika sesuatu disesuaikan dengan tertib daya pengenalan kita. Daya 

pertimbangan yang merefleksikan mempersatukan rasio teoritis dan rasio praktis dengan cara yang 

khas. Namun, penyatuan ini tidak menghasilkan suatu kesatuan yang lebih tinggi dibanding dengan 

kedua hal yang dipersatukan tadi. Daya pertimbangan yang teologis tampil jika keterangan yang 

kausal atau mekanis tidak berhasil memberi pemecahan.  

Dalam bagian akhir filsafatnya yang teoritis, Kant berbicara tentang Allah. Filsafat praktis 

memimpin kepada pengakuan adanya Allah sebagai postulat. Filsafat adalah suatu pemikiran yang 

dalam tertib hukumnya melalui jalan yang dilalui manusia yang menuju kepada Allah. Filsafat Kant 

mengandung suatu kritik terhadap seluruh filsafat yang mendahuluinya dan membuka perspektif-

perspektif baru bagi filsafat berikutnya. 

 


