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Abstrak 

Bangsa Yunani menjadikan matematika satu disiplin ilmu, yang mentransformasikan beragam kumpulan aturan perhitungan 
empiris ke dalam kesatuan yang teratur dan sistematis. Matematika pra – Yunani meliputi terdiri dari teknik-teknik perhitungan dan 
sistem-sistem numerasi. Di sepanjang sejarah, para filsuf telah tertarik secara khusus kepada matematika. Yunani kuno menurut 
historis secara luas dikenal sebagai lahirnya matematika dan filsafat. Kita mengenal Socrates, Plato, dan Aristote les, dan juga 
beberapa filsuf pra Socrates yang bergelut dengan banyak persoalan yang masih menjadi kajian filsuf masa kini. Filsafat 
matematika bersifat koheren yang konsepsional. Beberapa filsuf telah menggunakan matematika untuk membangun teori 
pengetahuan dan penalaran yang dihasilkan dengan memanfaatkan bukti-bukti matematika dianggap telah dapat menghasilkan 
suatu pencapaian yang memuaskan. Filsafat matematika mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan menjawab tentang kedudukan 
dan dasar dari obyek pada metode matematika yaitu menjelaskan apakah secara ontologis obyek matematika itu ada, dan 
menjelaskan secara epistemologis apakah semua pernyataan matematika mempunyai tujuan dalam menentukan suatu 
kebenaran. Filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh (reflektif) dan kompleks terhadap persoalan persoalan 
mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan landasan dan dasar dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di 
segala bidang 
 
Kata Kunci: Filsafat, Filsafat Matematika, Matematika 

 

PENDAHULUAN 

Sebelum adanya filsafat matematika, untuk mengatasi terjadinya kontradiksi salah satu caranya 
adalah dengan melenyapkan subyek penyebab terjadinya kontradiksi tersebut. Supaya tetap suci dan terjaga 

filsafat Pythagoras, maka Hippasus, sebagai penemu akar √2 yang merupakan bilangan irasional dan 
potensial untuk merusak filsafat Pythagoras. Kontradiksi yang dimuculkan Hippasus dalam sistem bilangan 
rasioal yang dibangun Pythagoras, saat ini perlu diselesaikan secara baik. Harus dikedepankan 
penyelesaian yang beradab. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem, dan itu adalah filsafat matematika, 
supaya pengetahuan matematis menempati posisi yang secara sistematis mempunyai kebenaran yang 
terjaga dan terbebas dari berbagai kontradiksi.(Prabowo, 2009). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah filsafat matematika 

2. Untuk mengetahui hubungan filsafat dengan filsafat matematika 

3. Untuk mengetahui aliran aliran dan pengaruh  dari para  tokoh filsuf matematika 
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METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literature atau studi pustaka adalah studi 
yang dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah konsep teoritis yang baru dari suatu konstrak. Studi 
literatur (pustaka) juga merupakan penelusuran penelitian kepustakaan dari berbagai jurnal, artikel, buku 
dan artikel lainnya guna membangun suatu tulisan lain mengenai topik yang diteliti (Marzali, 2016). Studi 
literatur adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data referensi dan data pustaka melalui 
membaca, membuat catatan kecil dan mengolah data penelitian (Zed, 2008). Tujuan dari studi literatur 
adalah untuk membangun fondasi yang kuat sehingga dapat tersusun suatu kerangka berpikir baru sehingga 
dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai pemahaman yang didapatkan (Kartiningrum, 2015). 
 

PEMBAHASAN 

Kata filsafat populer di Yunani sekitar abad kesembilan SM, dengan sebutan philosphos yang 
dibedakan menjadi dua kata yaitu shopia dan philos. Shopia berarti kebijaksanaan, hikmah, atau bisa berarti 
kecakapan. Sedangkan, philo bisa berarti cinta. Jadi, secara etimologi filsafat berarti love of wisdom yaitu 
cinta kebijaksanaan, hikmah atau kebenaran. Kebijaksanaan yang artinya kebenaran sejati atau kebenaran 
yang sesungguhnya. Filsafat juga berarti hasrat atau keinginan yang sungguh sungguh akan kebenaran 
sejati. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia, philosophy dalam bahasa Inggris dan filsafah dalam bahasa 
Arab dengan wazan (timbangan kata) fa'lala, fa'lalah, dan fi'laal memiliki makna dan maksud yang sama, 
hanya intonasi dan penyebutan saja yang berbeda. Kata philosophos awalnya dikemukakan dan digunakan 
ole Heraklitus (540-480 SM). Menurutnya philosophos (ahli filsafat) hana mempunyai pengetahuan luas pada 
kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum Sofist yang berar 
kaum cendekiawan dan Sokrates yang memberi arti philosophein sebaga penguasaan secara sistematis 
terhadap pengetahuan teoritis. Philosophia merupakan hasil perbuatan yang disebut dengan philosophien. 
Para ahli filsafat disebut filosof yaitu orang yang mencintai dan mencari kebijaksanaan atau kebenaran. 
Orang yang senantiasa mencinta kebijaksanaan akan selalu tertarik untuk mencari kebenaran. Filosof orang 
yang bijaksana atau yang berpengetahuan yang selalu benar melainkan orang yang sedang belajar mencari 
kebenaran dan kebijak sanaan. Pencarian kebenaran bermakna menelusuri hakikat dan sumber kebenaran. 
Alat untuk menemukan kebijaksanaan adalah akal yang merupakan sumber utama (primer) dalam berpikir. 
Oleh karena itu, kebenaran filosofis tidak lebih dari kebenaran berpikir yang rasional dan radikal. Secara 
terminologi (istilah) sangat beragam kita temukan pendefinisian tentang filsafat seperti Aristoteles (384-332 
SM) yang merupakan tokoh sentral filosof klasik yang menyatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas 
segala perwujudan. Dia juga menyatakan bahwa filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan, dan kadang-
kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud (ontology). Kemudian, Plato (427-347 SM) 
menyatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut (kebenaran mutlak) 
lewat dialektika (metode pencapaian definisi bagi sebuah konsep dengan cara menguji ciri ciri umum yang 
ditemukan). 

Menurut Rene Descartes (1596-1650) bahwa filsafat ialah kumpulan segala pengetahuan di mana 
Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Sedangkan Immanuel Kant (1724-1804) 
berpendapat filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan yang 
tercakup di dalamnya empat persoalan yang akan ditanyakan yaitu pertama, apakah yang dapat kita 
ketahui? Maka jawabannya termasuk dalam bidang metafisika. Kedua Apakah yang seharusnya kita 
kerjakan? Jawabannya termasuk dalam bidang etika. Ketiga, sampai di manakah harapan kita? Jawabannya 
termasuk pada 
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Matematika yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat pasti (eksakta) ternyata 
memiliki asal usul matematika tersendiri. Istilah matematika berasal dari istilah Latin yaitu Mathematika yang 
awalnya mengambil istilah Yunani yaitu Mathematike yang berarti relating to learning yang berkaitan dengan 
hubungan pengetahuan. Kata Yunani tersebut mempunyai akar kata Mathema yang berarti pengkajian, 
pembelajaran, ilmu atau pengetahuan (knowledge) yang ruang lingkupnya menyempit, dan arti teknisnya 
menjadi pengkajian matematika. Kata Mathematike yang berhubungan juga dengan kata lainnya yang 
serumpun, yaitu Mathenein atau dalam bahasa Perancis les mathématiques yang berarti belajar (to learn). 
Jadi berdasarkan asal-usulnya maka kata matematika berarti pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses 
belajar. Sehingga, matematika merupakan suatu pengetahuan. Maka persoalannya adalah pengetahuan 
tentang apa, apa yang menjadi pokok masalahnya atau sasaran yang dipelajarinnya? 
Banyak filsuf telah menggunakan matematika untuk membangun teori pengetahuan dan penalaran yang 
dihasilkan dengan memanfaatkan bukti-bukti matematika dianggap telah dapat menghasilkan suatu 
pencapaian yang memuaskan. Matematika telah menjadi sumber inspirasi yang utama bagi para filosof untuk 
mengembangkan epistemologi dan metafisik. Dari pemikiran para filosof yang bersumber pada matematika 
diantaranya muncul pemikiran atau pertanyaan: Apakah bilangan atau obyek matematika memang betul-
betul ada? Jika mereka ada apakah di dalam atau di luar pikiran kita? Jika mereka ada di luar pikiran kita 
bagaimana kita bisa memahaminya? Jika mereka ada di dalam pikiran kita bagaimana kita bisa membedakan 
mereka dengan konsep-konsep kita yang lainnya? Bagaimana hubungan antara obyek matematika dengan 
logika? 
Pertanyaan tentang adanya obyek matematika merupakan pertanyaan metafisik yang kedudukannya hampir 
sama dengan pertanyaan tentang keberadaan obyek-obyek lainnya seperti universalitas, sifat-sifat benda, 
dan nilai-nilai. Menurut beberapa filsuf jika obyek-obyek itu ada maka apakah dia terkait dengan ruang dan 
waktu? Apakah dia bersifat aktual atau potensi? Apakah dia bersifat abstrak? Atau konkrit? Jika kita 
menerima bahwa obyek matematika bersifat abstrak maka metode atau epistemologi bagaimanakah yang 
mampu menjelaskan obyek tersebut? Mungkin kita dapat menggunakan bukti untuk menjelaskan obyek-
obyek tersebut, tetapi bukti selalu bertumpu kepada aksioma-aksioma yang dibangun sebelumnya. 
Sehingga, pada akhirnya kita akan menjumpai adanya sesuatu yang tak terhingga (infinite regress) karena 
secara filosofis kita masih harus mempertanyakan kebenaran dan keabsahan sebuah aksioma. 

Filsafat dan matematika kedua-duanya merupakan pengetahuan rasional yang logis (masuk akal), 
tidak melakukan eksperimen dan tidak memerlukan peralatan laboratorium dalam proses pencarian 
pengetahuan seperti halnya pada bidang biologi, kedokteran, farmasi dan kimia. Filsafat dan matematika 
juga bergerak pada tingkat generalitas dan abstraksi serta dengan daya pemikiran yang mendalam. Kedua 
bidang pengetahuan tersebut membahas berbagai ide yang sangat umum dan lazimnya melampaui taraf 
kekonkretan yang satu demi satu lainnya. Demikian juga matematika tidak membahas seperti dua pohon 
atau tiga sapi ataupun bentuk bulat dari suatu roda kayu tertentu melainkan konsep bilangan pada umumnya 
dan bangunan geometri seperti berbentuk lingkaran atau segitiga yang terlepas dari penerapan dan 
perwujudannya pada benda-benda fisik yang ada. Pendekatan deduksi maupun induksi tidak dapat 
dimasukkan, telah ditinggalkan dan terdapat juga resistensi terhadap pondasi matematika atas dasar 
pandangan-pandangan rasionalisme Rene Descartes. Filsafat matematika mempunyai tujuan untuk 
menjelaskan dan menjawab tentang kedudukan dan dasar dari obyek pada metode matematika yaitu 
menjelaskan apakah secara ontologis obyek matematika itu ada? dan menjelaskan secara epistemologis 
apakah semua pernyataan matematika mempunyai tujuan dalam menentukan suatu kebenaran? Mengingat 
bahwa hukum-hukum alam dan hukum-hukum matematika mempunyai kesamaan status, maka obyek-obyek 
pada dunia nyata mungkin dapat menjadi pondasi matematika. Tetapi ini asih menjadi pertanyaan besar 
untuk dijawab. Walaupun beberapa pemikir pada filsafat modern dari matematika menolak bagi keberadaan 
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fondasi di dalam matematika, namun beberapa filsuf masih tetap menaruh perhatian kepada kegiatan kognisi 
manusia sebagai basis bagi diletakkannya fondamen atau dasar matematika. 

Filsafat matematika bersifat koheren yang konsepsional. Secara singkat, yang dimaksud dengan 
istilah koheren adalah runtut atau terurut. Jika orang bertanya apakah arti runtut (consistent), maka untuk 
menjawabnya dengan pertama-tama memberikan batasan terhadap kontra koheren. Kebalikannya disebut 
tidak runtut (inconsistent) atau bertentangan (contradictory). Louis O. Kattsoff memberikan contoh dengan 
menyebutkan dua buah pernyataan yaitu hujan turun (sebuah pernyataan) dan tidak benar bahwa hujan 
turun adalah kontradiksinya. Setiap orang dapat dengan jelas memahami bahwa jika benar hujan turun, 
maka ucapan tidak benar bahwa hujan turun, pasti kedua pernyataan tersebut tidak mungkin sama benarnya. 
Tentunya tidak selalu kedua pertanyaan tersebut benar atau salah semua, tetapi jika pernyataan pertama 
benar maka pernyataan kedua salah, sebaliknya jika pernyataan pertama salah maka pernyataan kedua 
benar, prinsip seperti ini adalah prinsip kontradiksi. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh (reflektif) dan 
kompleks terhadap persoalan persoalan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan landasan dan dasar 
dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di segala bidang (Ernest, 2013). Ruang lingkup 
kajian filsafat dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Ruang Lingkup Kajian filsafat 

Mazhab Pengertian 

Mazhab Logisisme 
 

mazhab yang berpendapat bahwa matematika murni (scince) 

didasarkan pada prinsip logika dan pengkajiannya juga harus 

menggunakan logika, sehingga matematika harus lebih logis dipahami. 

Mazhab logisisme dipelopori oleh filosof Inggris bernama Bertrand 

Aethur William Russell (1872-1970) dengan diterbitkan bukunya yang 

berjudul The Principles of Mathematics.(Russell, 2009). Dalam bukunya 

dia menjelaskan bahwa matematika dan logika yang berkembang 

secara bersamaan ibarat anak kecil dan orang dewasa, mengutip 

perkataannya yaitu they different as  boy and man: logic is the youth of 

mathematics and mathematics is the manhood of logic yang berarti 

perbendaan mereka seperti anak kecil dan orang dewasa: logika 

merupakan masa muda dari matematika dan matematika merupakan 

masa dewasa dari logika 

Mazhab Formalisme 
 

matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili 
benda-benda yang ada atau menggunakan simbol dan proses 
pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Mazhab 
formalisme dipelopori ahli matematika terbesar yaitu David Hilbert (1862-
1943) yang berpendapat bahwa matematika adalah tidak lebih atau tidak 
kurang sebagai bahasa matematika. Hal ini disederhanakan sebagai 
deretan permainan dengan rangkaian simbol-simbol linguistik. Simbol-
simbol dianggap mewakili berbagai sasaran yang menjadi objek 
matematik. Penganut mazhab formalisme yaitu  Menurut Ernest (1991) 
memiliki dua pendapat yang biasa dibahas oleh para filosof, yaitu 
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pertama matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak 
dapat ditafsirkan sembarangan, kebenaran matematika disajikan melalui 
teorema-teorema formal. Dan kedua, keamanan dari sistem formal ini 
dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidak konsistenan. 

Mazhab Intuitionisme 
 

Mazhab Intuitionisme merupakan mazhab yang ketiga dari landasan 

matematika yang mengandalkan intuisi dalam mengkaji dan memahami 

matematika, karena itu intuisi merupakan sarana untuk mengetahui 

secara langsung dan seketika tentang matematika. Mazhab ini 

dipelopori oleh ahli matematika Belanda yang bernama Luitzen 

Egbertus Jan Brouwer (1881-1966). Dia berpendapat  bahwa 

matematika adalah sama dengan bagian yang eksak dari pemikiran 

manusiaMazhab Intuitionisme merupakan mazhab yang ketiga dari 

landasan matematika yang mengandalkan intuisi dalam mengkaji dan 

memahami matematika, karena itu intuisi merupakan sarana untuk 

mengetahui secara langsung dan seketika tentang matematika. Mazhab 

ini dipelopori oleh ahli matematika Belanda yang bernama Luitzen 

Egbertus Jan Brouwer (1881-1966). Dia berpendapat  bahwa 

matematika adalah sama dengan bagian yang eksak dari pemikiran 

manusia 

 
Terdapat beberapa filosof  termasyhur mulai dari sebelum masehi hingga masehi dapat dilihat di 

tabel 2 sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Para Filsuf Termasyhur Sebelum Masehi hingga Masehi 

Filosuf Penjelasan 

Thales (624 – 546 SM) 
 

Thales berasal dari Miletus (terletak dipantai barat negara Turki 
sekarang), Thales merupakan seorang perintis matematika dan 
filsafat Yunani. Banyak para filsafat mengakui bahwa Thales adalah 
bapak filsafat (the father of philosophy). (Prabowo, 2009) 

Phytagoras (572-497 SM) 
 

Phytagoras nama yang tidak asing lagi dikenal bagi mereka yang 
menyukai matematika. Phytagoras lahir dipulau samos daerah Ionia 
dan dikenal sebagai The Father of Number  (Bapak Bilangan). 
Phytagoras juga adalahh seorang filosof yang mendirikan mazhab 
Phytagoreanisme di Crotona yng menjelaskan bahwa ajaran yang 
sangat subtansial dari suatu benda adalah bilangandan seluruh 
gejala yang terjadi dijagad raya.(Cracraft, 2015) 

Euclides (300 SM) 
 

Euclide adalah tokoh filosof matematikawan dari Yunani. 
Karyanya mengenai matematika dan ilmu ukur yang berjudul The 
Elements adalah warisan penting bagi dunia yang banyak berisi 
tentang geometri. Pembuktian secara matematis terhadap 
kebenaran dalil phythagoras tersebut dimuat dalam buku yang 
berjudul Elements yang disusun oleh euclides tersebut, konon dia 
seorang guru besar matematika pada universitas di Alexandria 
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Mesir sekitar 300 SM. The Elements tidak terletak pada rumus 
rumus matematika, namun pada cara pengaturan dari bahan-bahan 
dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam 
penyusunan buku secara sistematis.(Silva & Pinto, 2015) 

Zeno dari Elea (490 – 430 
SM) 
 

Zeno dari Elea adalah seorang filsuf dari mazhab pemikiran eleatik 
Yunani. Sebagai seorang anggota dari sekolah eleatik filsafat, ia 
terkenal di seluruh zaman untuk argumen logis ketat dan 
menghancurkan yang digunakan untuk menunjukkan absurditas 
dan kontradiksi dari lawan lawannya.(Soares, 2013) 

Plato (427 – 347 SM) 
 

Plato dilahirkan di Athena, ditengah-tengah lingkungan Aristokrat. 
Saat masih muda ia merencanakan untuk memasuki kehidupan 
politik tetapi ia membatalkan maksudnya tersebut ketika Sokrates 
yang ia kagumi yang dihukummati oleh negara pada saat itu. 
Setelah  Sokrates meninggal, sempat dia meninggalkan Athena 
bebrapa tahun dan kembali di kampung halamannya pada tahun 
387 SM. Pada tahun tersebut mendirikan sekolah yang terbesar 
yang bernama Academy. Menurut Plato bahwa geometri merupakan 
suatu ilmu yang dengan akal sehat membuktikan proposisi abstrak 
mengenai hal-hal yang abstrak seperti, garis lurus, segitiga, segi 
empat, lingkaran, benda empat dimensi. .(Cracraft, 2015) 

Archimides ( 287 – 212 
SM) 
 

Archimedes dari Syracusa yang belajar dikota Alexandria, Mesir. 
Pada waktu itu yang menjadi raja Syracusa adalah Hieron II, 
sahabat Archimedes. Archimedes sendiri adalah seorang filsuf, 
matematikawan, astronom, fisikawan, dan insinyur berbangsa 
Yunani. Ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan 
kota Syracusa, meskipun ada perintah dari jendral Romawi, 
Marcellus bahwa ia tak boleh dilukai. Sebagian pakar dan ilmuwan 
matematika memandang Archimedes sebagai salah satu 
matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama-sama Newton 
dan Gauss.(Cracraft, 2015) 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh 
(reflektif) dan kompleks terhadap persoalan persoalan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan 
landasan dan dasar dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di segala bidang. Matematika 
mengungkap pengetahuan baru suatu proses mental apriori yang disebut konstruksi. Tujuan utama dari 
filsafat matematika adalah menginterpretasikan matematika, dan dengan begitu menjelaskan kedudukan 
matematika dalam dunia intelektual secara keseluruhan. Matematikawan yang menganut suatu filsafat 
matematika hendaknya memperoleh sesuatu dengan filsafatnya. Filsafat matematika merupakan pemikiran 
menyeluruh (reflektif) dan kompleks terhadap persoalan persoalan mengenai sesuatu hal yang berkaitan 
dengan landasan dan dasar dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di segala bidang. 
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