Bab VIII
FILSAFAT ILMU SOSIAL
itu filsafat ilmu sosial,
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Filsafat llmu Sosial Menuiu llmu Sosial

dan kompleks, maka menimbulkan gejala yang kompleks
puia. Oleh karena itu dalam mengkaji tidak hanya dapat
menggunakan satu disiplin ilmu saja yaitu ilmu sosial, tetapi
juga disiplin ilmu lain seperti filsafat, pendidikan, psikologi
dan lain sebagainya.
IImu sosial memiliki peran yang sangat penting dalam
kehidupan. Hatta menyampaikan tiga kegunaan ilmu sosial,
yaitu:

t.

2.

3.

Critical discource
Keabsahan penelitian ditentukan oleh keterikatan pada
semua keharusan akademis
Academic enterprise
Memosisikan bahwa ilmu-ilmu sosial tidak bebas nilai.
Ilmu sosial yang ada memiliki nilai-nilai yang terkandung
di dalamnya. Ilmu sosial tidaklah terlepas dari nilai yang
melekat padanya.
Applied Science
Ilmu sosial diperlukan untuk hal-hal praktis membantu
menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada
dalam masyarakat. IImu sosial ini digunakan untuk
mendeskripsikan, memprediksi dan menjawab isuisu sosial yang muncul. fadi ilmu sosial mampu
menggambarkan fenomena yang terjadi. Dari fenomena
tersebut dijadikan acuan dalam mengkaji dan menatap
masa yang akan datang. Dengan begitu manusia dapat
berfikir untuk masa mendatang, mengurangi kesalahan
dan menjadikan pelajaran untuk kebaikan ke depannya.
Dari apa yang terjadi masa lalu dijadikan batu pijakan
untuk pelajaran yang akan datang, sehingga manusia
tidak mengalami kegagalan kesekian kalinya.

Filsafat sosial adalah suatu wacana yang mengkaji isuisu fundamental berkaitan dengan keilmuaan sosial. Filsafat
ilmu sosial mengkaji secara menyeluruh tidak parsial dan
Filsafat llmu Sosial Menulu llmu Sosial Profetik
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