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Mengenal Filasafat

2nd Meet



Dari saya,  tidak belajar, saya mengajar kalian 
berfilsafat, bukan pemikiran-pemikiran untuk di tiru, 

akan tetapi bagaimana berfikir sendiri
( Immanuel Kant)



Apa yang dikatakan dengan Filsafat…?



Etimotologi Filasafat

Yunani Philosohia
Philien=Mencintai

Sophos=Bijaksana

Mencintai
Kebijaksanaan

Arab Falasifah Falsafah Cinta Kearifan

Inggris Philosophy Cinta Kearifan



Terminologi Filasafat

Phytagoras

• Love Of wisdom (Wisdom: Perenungan→ Tuhan), Real of Wisdom → God

• Phytagoras org yg pertama kali memperkenalkan istilah Philasophia→
Filsafat

Socrates

• Principels of the just and happy life

• Peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap azas-azas
kehidupan yang adil dan bahagia

Plato

• Pengetahuan yg berminat mencapai kebenaran yang asli (intelektual)

• Dalam Karyanya “Republika” dia menegaskan para filosof adalah Vision of
truth (pencinta pandangan ttg kebenaran)



Aristoteles

• Ilmu Pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu
metafisika, loika retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika

Rene 
Descartes

• Kumpulan semua pengetahuan dimana Tuhan, manusia dan alam adalah
menjadi pokok penyelidikannya

Imanuel Kant
• Ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang didalamnya

tercakup masalah epistmologi, 

Hendry 
Sidgwick

• Dalam Bukunya “ Philosophy, Its Scope and Relation: an Introductory Course 
of Lecturer” Filsafat adalah Ilmu tentang Ilmu (Scientia Of Cientarium)



Alkindi

• Pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu
dalam batas-batas kemampuan manusia

Alfarabi

• Ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya
dari segala yang ada (al-maujuud)

Fuad Hasan

• Suatu ihktiar untuk berpikir radikal untuk
sampai kepada kesimpulan yang universal



Mencintai Hal-
hal yang 
bijaksana

Cinta kearifan

Filsafat
Orang yang 
berusaha
mencari
kebijaksanaan

Orang yang 
pencinta
pengetahuan

Filosof



Sumber Filsafat



Kepandaian ↔ Kearifan

Kepandaian

• Kemampuan untuk menunjukan semata-mata
secar rasional apa yang dapat kita wujudkan dari
data-data melaluai bertukar pikiran secara logis.

Kearifan

• Sikap untuk mengambil suatu pendirian tertentu
dalam kehidupan kita berdasarkan hasil dari
kepandaian tadi.



Proses Mencari Kebenaran



Kebenaran

• Manusia Bespekulasi dengan pemeikirannya tentang
semua hal Spekulasi

• Dari Spekulasi disaring beberapa pemikiran yang bisa
diandalkanPenyeleksian

• Buah pemikiran yang sudah diseleksi menjadi titik
awal dalam mencari kebenaran (Penjelajahan
pengetahuan yang didasari kebenaran)

Penjelajahan



Spekulasi

Penyeleksian

Penjelajahan

Matematika
Commu
nication

Dll

Bio

Fisika

Sosio

law Politik



Ciri-Ciri Persoalan Filsafat



Awal Kemunculan

Filsafat muncul karena manusia merasa kagum dan heran pada
gejala alam (banjir, petir, hujan, dsb)

Keheranan menunjukkan ketidaktahuan, berarti ada persoalan

Persoalan ini menantang para filsuf untuk memecahkannnya
atau mendapatkan jawabannya

Bagaimana mendapatkan jawabannya ? Melalui refleksi, yaitu
berfikir tentang pikirannya sendiri



Ciri-Ciri Persoalan Filsafat

Bersifat Sangat
Umum

Filsafat  berkaitan dengan 
ide-ide besar

apa “Kesejahteraan” itu ? 
Apa “manusia seutuhnya” 
itu ?

1.
Bersifat
Spekulatif

Mempertanyakan “makna”
atau “arti” atau “maksud”
dibalik yang terlihat

Apa Makna Slembayung
bagi orang melayu Riau..?

2.





Bersifat Sinoptik

Menyangkut perihal secara keseluruhan

Filsafat adalah ilmu yang membuat susunan
kenyataan sebagai keseluruhan

Ex: perubahan desain Iphone 5s menuju Iphone 6 & Iphone 6 
Plus tidak dilihat sebagai suatu kenyataan tunggal
(berubahnya Desain Iphone), melainkan sebagai kenyataan
keseluruhan dari hal-hal yang ada dibalik perubahan
tersebut (kebutuhan, selera, estetika, kebanggaan, Prestise, 
dsb)

5.





Bagaimana Berpikir secara filsafat…?



1. Berpikir Secara Radikal

Radikal berasal dari kata Yunani Radix
=  akar Berpikir radikal adalah berpikir sampai

ke akar-akarnya

Berpikir sampai ke hakekat, esensi, 
substansi yang dipikirkan

Apa Itu Ilmu Komunikasi..? Mengapa
Ilmu Komunikasi Lahir..?

Apa saja Cakupan Ilmu Kom..?

Bagaimana Implikasi Ilmu kom. 
Terhadap kehidupan manusia



Berhubungan dengan
pengalaman universal 
(umum) dari umat manusia

Berakhir dengan
kesimpulan-kesimpulan
universal

Mengapa pertumbuhan kota-kota di negara
berkembang selalu diiringi dengan munculnya
permukiman-permukiman kumuh ? Apa yang 
menyebabkannya ? Mengapa masyarakat miskin
kota cenderung bertahan di kawasan-kawasan
pusat kota ?

2. Berpikir Secara Universal



Berpikir melampaui (melewati) hal-hal
yang tertangkap oleh indera manusia

Misal : Tidak mungkin rel kereta api itu
berimpit diujung sana! Konsep
“kesejajaran” telah mengalahkan tipuan
pandangan mata manusia

3. Berpikir Secara Konseptual



Berpikir secara runtut, 
tidak meloncat-loncat, 
tidak saling kontradiksi

Berpikir secara logis
(koheren) dan berkait
(konsisten)

4. Berpikir Koheren & Konsisten



Berpikir tidak dibawah tekanan, 
tidak dibawah prasangka sosial
atau politik

Memegang teguh otonomi
keilmuan

Socrates memilih minum racun
untuk mempertahankan
keyakinannya dan kebebasannya
berpikir, tidak mau pikiran-
pikirannya ditekan

4. Berpikir Secara Bebas



Pembagian Filsafat



Aristoteles membagi Filsafat menjadi 3 macam

Spekulatif
& Teoritis

• Berisfat objektif

• Termasuk didalamnya
adalah Metafisika,
Biopsikologi

• Tujuan utamanya ialah
pengetahuan demi
pengetahuan

Praktika

• Memberi petunjuk bagi tingkah
laku manusia yang baik dan
semstinya.

• Yang termasuk dalam bidang ini
adalah etika dan politik

Produktif

• Pengetahuan yang membimbing
dan menuntun manusia untuk
menjadi produktif melalui
keterampilan khusus

• Yang termasuk dalam bidang ini
adalah kritik sastra, retorika,
estetiks



Bahan Bacaan & Materi

Download Materi, Silabus & Bahan Bacaan

www.assyariabdullah.wordpress.com



Ada Pertanyaan..?



Terimakasih
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