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 Dalam mengkaji ilmu, kita tidak bisa melepaskan diri dari penelitian, metodologi dan 

filsafat ilmu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa filsafat ilmu adalah epitomologi 

filsafat (filsafat pengetahuan). Dimana didalamnya kita mengkaji hakekat ilmu.  

 Penelitian dan metodologi adalah bagian dari cara menemukan ilmu pengetahuan. 

Penelitian adalah cara menyusun secara procedural dan sistematis menggunakan metode-metode 

sebagai cara untuk menemukan ilmu pengetahuan. Uud Wahyudin (2016) menjelaskan bahwa 

prosedur sistematis dan metode adalah dua hal yang berbeda. Prosedur adalah hal yang terkait 

dengan filsafat ilmu, seperti logika dan nalar, sekaligus juga mencirikan gaya pemikirannya. 

 Sedangkan metodologi adalah studi tentang metode menyusun atau menemukan 

pengetahuan secara sistematis dengan pola yang telah ditentukan. Metodologi terkait dengan 

penelitian. Dalam kajian metodologi penelitian ada metode dan teknik. metode diartikan sebagai 

cara berfikir dalam penelitian, sedangkan  teknik adalah cara melaksanakan penelitian atas dasar 

hasil pemikiran tersebut. 

 Berikut kerangka pikir dalam menghubungkan penelitian, metodologi dan filsafat ilmu ; 
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