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KATA PENGANTAR

Komunikasi merupakan instrumen penting dalam kehidupan manusia,
karena dengan komunikasi manusia bisa mengekspresikan dirinya, membentuk
jaringan interaksi sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Kegagalan dalam
berkomunikasi akan berakibat fatal baik secara individu maupun secara sosial.
Secara individu, kegagalan komunikasi dapat menyebabkan frustasi, demorali-
sasi, alienasi dan penyakit-penyakit jiwa lainnya, sedangkan secara sosial kegaga-
lan komunikasi akan menghambat saling pegertian, kerjasama, toleransi, dan
merintangi pelaksanaan norma-norma sosial.

Sebagaimana telah diketahui, ilmu komunikasi sendiri tidak bisa dilepaskan
dari tiga komponen filsafat ilmu : ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga-
nya merupakan pijakan ilmu komunikasi semenjak disiplin ini menjadi bagian
kajian ilmiah atau keilmuan. Dalam ranah ontologi, yang berusaha memahami
hakikat obyek kajian ilmu dan teori, ragam pertanyaan yang biasanya diajukan
adalah : Apakah ilmu komunikasi itu? Apakah yang ditelaah oleh ilmu komuni-
kasi? Apakah obyek kajiannya? Bagaimanakah hakikat komunikasi yang menja-
di obyek kajiannya? Dalam ranah epistemologi, menyangkut prosedur dan
metode mendapatkan pengetahuan, ragam pertanyaan yang diajukan diantara-
nya adalah : Bagaimanakah proses yang memungkinkan ditimbanya pengeta-
huan menjadi ilmu komunikasi? Bagaimana prosedurnya dan metodologinya?



vi

Filsafat Ilmu Komunikasi

Hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan agar bisa mendapat pengetahuan
dan ilmu yang benar dalam hal komunikasi? Apakah yang dimaksud dengan
kebenaran? Apakah kriteria kebenaran dan logika kebenaran dalam konteks
ilmu komunikasi? Dalam ranah aksiologi, yang berkaitan dengan nilai kegunaan
ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, ragam pertanyaan yang diajukan
diantaranya adalah : Untuk apa ilmu komunikasi digunakan? Bagaimana kaitan
antara cara penggunaan pengetahuan dan ilmu tersebut dengan kaidah-kaidah
moral? Bagaimanakah kaitan antara ilmu komunikasi berdasar pilihan-pilihan
moral?

Berdasarkan tiga perspektif filsafat ilmu tersebut komunikasi sebagai kajian
ilmu bisa dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang pesan antar manusia
sebagai obyek telaah, hakikat dan bagaimana wujud pesan-pesan itu (ontologis).
Dalam cara tertentu yang memenuhi unsur-unsur ilmiah, pesan-pesan tersebut
disusun sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan (epistemologis) dan sebisa
mungkin dapat memberi ragam manfaat dan kegunaan bagi kehidupan manu-
sia (aksiologis).

Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan, tidak terkecuali ilmu komunikasi,
mempunyai filsafatnya. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh perkembangan
ilmu-ilmu pada masa lampau yang berpangkal pada filsafat. Oleh karena itu,
filsafat seringkali disebut-sebut sebagai The Mother of Science. Filsafat itu sendiri
sudah sejak lama menaruh perhatian terhadap komunikasi. Aristoteles, misalnya,
pernah menulis tiga jilid buku yang berjudul De Arte Rhetorica, yang oleh para
komunikolog disebut-sebut sebagai buku pertama tentang retorika yang pal-
ing lengkap dan paling sistematis.

Melalui kajian filsafat ilmu komunikasi, kita diharapkan mampu menelaah
pemahaman ilmu komunikasi secara fundamental, metodologis, sistematis,
analitis, kritis, dan holistik. Disebut kritis dalam arti bahwa filsafat tidak pernah
puas diri dan membiarkan sesuatu ‘hal’ sebagai sudah selesai; dengan demikian,
filsafat senantiasa bersedia (dan bahkan senang) membuka kembali perdebatan.
Semoga kehadiran buku ini, yang masih jauh dari kesempurnaan, kiranya bisa
menjadi semacam “pelipur lara” ketika ingin memasuki belantara ontologi,
epistemologi, dan aksiologi ilmu komunikasi. Selamat membaca!

Tangerang, Agustus 2013
Khaerul Azmi
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Bab 1
Pengertian Filsafat

A. PENGERTIAN FILSAFAT
Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan

keraguan, dan filsafat dimulai dengan keduanya. Berfilsafat didorong untuk
mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Berfilsafat
berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah diketahui dalam
kesemestaan yang seakan tidak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti
mengkoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh
sebenarnya kebenaran yang dicari telah dijangkau.

Bagi manusia pada umumnya, filsafat adalah hal yang biasa. Filsafat akan
lahir dan berkembang pada diri setiap orang. Pada saat orang mulai memikir-
kan dirinya, asal-mula, keberadaan dan tujuan hidup serta kehidupannya, maka
pada saat itu filsafat mulai tumbuh dan berkembang. Perkembangan filsafat
pada setiap orang tidak sama. Hal ini bergantung pada taraf kecenderungan
batin sejauh mana keingintahuan itu berbatas dan sejauh mana taraf pemikiran
(kemampuan berpikir) seseorang itu dapat dikembangkan.

Secara etimologi, filsafat berasal mula dari kata Yunani “philosophia” (dari
kata philein yang artinya mencintai, atau philia yang artinya cinta, dan sophia yang
berarti kearifan) yang kemudian menjadi kata philosophy (dalam bahasa Inggris).1
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Filsafat biasanya diterjemahkan sebagai “cinta kearifan atau kebijaksanaan”. Lalu
orang yang mencintai kebijaksanaan itu disebut filsuf (philosopher) atau ahli
pikir.

Dari kata “cinta” dan “kebijaksanaan”2 dapatlah dipahami secara jelas bahwa
ada kecenderungan secara terus menerus untuk menyatu dengan pengetahuan
ilmiah yang mengandung nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi,
seorang filsuf adalah orang yang secara terus menerus berkecenderungan
untuk menyatukan dirinya dengan pengetahuan ilmiah yang benar, baik, dan
indah.

Untuk melengkapi pengertian atau definisi filsafat yang telah dikemukakan
di atas, berikut ini adalah beberapa definisi yang bisa memperjelas arti dan isi
filsafat secara lebih lengkap3 :
1) Plato (427-347 SM)

Plato mengatakan bahwa filsafat harus berlangsung dengan mengkritik
pendapat-pendapat yang berlaku. Jadi, kearifan atau pengetahuan intelek-
tual itu diperoleh melalui suatu proses pemeriksaan secara kritis, diskusi,
dan penjelasan gagasan-gagasan.

2) Aristoteles (384-322 SM)
Bagi Aristoteles, filsafat adalah sebagai ilmu untuk menyelidiki tentang
hal ada sebagai hal ada yang berbeda dengan bagian-bagiannya yang satu
atau lainnya. Ilmu ini juga dianggap sebagai ilmu yang pertama dan
terakhir, karena secara logis disyaratkan adanya ilmu lain yang juga harus
dikuasai, sehingga untuk memahaminya orang harus menguasai ilmu-
ilmu yang lainnya itu.

3) Konsepsi Abad Pertengahan (Abad 6-13 M)
Pada Abad Pertengahan, filsafat dianggap sebagai pelayan teologi, yaitu
sebagai sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan
yang dapat dicapai oleh akal. Filsafat bebas menyelidiki dengan metode-
metode yang rasional asalkan kesimpulannya tidak bertentangan dengan
kebenaran-kebenaran yang tetap dari teologi.

4) Francis Bacon (1561-1626)
Pemikiran Bacon menjadi titik kebangkitan filsafat modern yang menga-
takan bahwa “filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu”. Filsafat mena-
ngani semua pengetahuan sebagai bidangnya.
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5) Rene Descartes (1590-1650)
Tokoh raionalisme modern ini berpendapat bahwa “filsafat merupakan
kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok
penyelidikan”.

6) Immanuel Kant (1724-1804)
Menurut Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal
dari segala pengetahuan, yang tercakup dalam 4 persoalan :
a. Apakah yang dapat diketahui? (jawabnya : metafisika)
b. Apakah yang seharusnya diketahui? (jawabnya : etika)
c. Sampai dimanakah harapan seseorang? (jawabnya : agama)
d. Apakah yang dinamakan manusia? (jawabnya : antropologi)

7) G. W. F. Hegel (1770-1831)
Hegel menggambarkan filsafat sebagai landasan dan pencerminan dari
peradaban. Sejarah filsafat merupakan sejarah peradaban dan begitu pula
sebaliknya.

8) Herbert Spencer (1820-1903)
Spencer berpendapat bahwa filsafat masih tepat untuk dipertahankan
sebagai nama bagi pengetahuan tentang generalitas yang tingkatnya pal-
ing tinggi. Hal ini secara diam-diam dikuatkan oleh tercakupnya Tuhan,
alam dan manusia dalam lingkungannya.

9) John Dewey (1859-1952)
Tokoh pragmatisme ini berpendapat bahwa filsafat merupakan alat untuk
membuat penyesuaian-penyesuaian di antara yang lama dan yang baru
dalam suatu kebudayaan.

10) Bertrand Russell (1872-1970)
Bagi Russel, filsafat adalah suatu kritik terhadap pengetahuan. Filsafat
memeriksa secara kritis asas-asas yang dipakai dalam ilmu dan kehidupan
sehari-hari, dan mencari suatu ketidakselarasan yang terkandung di dalam
asas-asas tersebut.

Dari beberapa rumusan atau definisi di atas, terlihat jelas bahwa filsafat
didefinisikan secara berbeda antara satu filsuf dengan filsuf lainnya. Perbedaan
definisi yang dikemukakan oleh para filsuf tersebut setidaknya disebabkan
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oleh beberapa faktor, di antaranya adalah4 : Pertama, perbedaan dalam hal
obyek kajian. Ada filsuf yang memberi tekanan kepada alam, manusia, dan
Tuhan; ada filsuf  yang memberi tekanan kepada pengetahuan dan ilmu
pengetahuan; ada juga filsuf yang memberi tekanan kepada persoalan bahasa,
sosial, politik, dan budaya.

Kedua, semenjak ilmu-ilmu pengetahuan empiris mengalami kemajuan
yang pesat (baik dalam bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan
sosial, maupun ilmu bahasa), filsafat mengalami redefinisi dalam hal peran
dan kontribusinya bagi pengetahuan manusia. Filsafat dewasa ini tidak lagi
mengklaim “mengetahui segalanya” (sehingga filsafat pernah dijuluki sebagai
“induk dari segala ilmu”), tetapi secara sadar diri mempersempit kajiannya
hanya pada bidang-bidang tertentu dari kehidupan manusia. Pemikiran filsafat
dewasa ini tidak lagi sama dengan pemikiran filsafat pada Zaman Yunani
Klasik (Socrates, Plato, Aristoteles) dan pemikiran filsafat pada Zaman Mod-
ern (seperti Rene Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, dan
lain sebagainya). Pada Zaman Yunani Klasik dan Zaman Modern, filsafat di-
maksudkan sebagai suatu upaya untuk menemukan hakikat alam semesta
(alam, manusia, dan Tuhan). Pada masa itu, seorang filsuf  seperti Aristoteles
(384-322 SM) mampu menulis berbagai kajian dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan, mulai dari metafisika, matematika, fisika, kedokteran, biologi,
astronomi, dan psikologi. Hal yang sama juga terjadi pada filsuf modern
seperti Descartes (1596-1650) yang sangat fasih berpikir dan menulis tentang
masalah-masalah fisika, psikofisika, matematika (ilmu ukur dan aljabar), dan
psikologi. Berbeda dengan Zaman Yunani Klasik dan Zaman Modern, para
filsuf pada Zaman Kontemporer lebih mempersempit bidang kajiannya
dengan cara melakukan kajian terhadap aspek-aspek tertentu dari alam semesta.
Dewasa ini, seorang filsuf yang tertarik pada bahasa tidak serta merta menge-
tahui tentang hakikat alam semesta. Seorang filsuf yang tertarik pada masalah-
masalah yang menyangkut hakikat ilmu pengetahuan, tidak akan berbicara
tentang Tuhan dan hal-hal yang menyangkut metafisika. Seorang filsuf  yang
tertarik untuk menemukan makna kehidupan manusia, tidak melakukan analisis
secara mendalam terhadap bahasa-bahasa manusia.

Ketiga, para filsuf dewasa ini lebih tertarik untuk menganalisis kehidupan
manusia secara nyata, baik kehidupan manusia sebagai individu maupun sosial
dan kultural. Mereka tertarik pada masalah-masalah eksistensial seperti penga-
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laman manusia, makna hidup, makna “aku”, makna penderitaan dan kebaha-
giaan, makna kebebasan dan keterkungkungan. Hal ini dimulai terutama sejak
Soren Kierkegaard (1813-1855), Edmund Husserl (1859-1938), dan para
eksistensialis lainnya seperti Martin Heidegger (1889-1976) dan Jean Paul Sartre
(1905-1980). Tema-tema lainnya yang juga dijadikan pembahasan oleh para
filsuf kontemporer adalah seperti pluralisme manusia, dominasi-dominasi
struktural yang mengungkung manusia, ketertindasan perempuan, tentang
kekuasaan dan penindasan yang tersembunyi dibalik kehidupan masyarakat,
tentang makna kebudayaan lokal, dan lain sebagainya.

B. CIRI-CIRI FILSAFAT
Meskipun filsafat didefinisikan secara berbeda antara satu filsuf dengan

filsuf lainnya, filsafat mengandung beberapa ciri atau unsur yang terkandung
di dalamnya, yaitu5 :
1. Filsafat sebagai ilmu, yaitu filsafat berusaha untuk mencari tentang hakikat

atau inti dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam dan hanya dapat
dimengerti oleh akal. Untuk mencari pengetahuan hakikat, haruslah
dilakukan dengan abstraksi, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilang-
kan keadaan, sifat-sifat yang secara kebetulan, sehingga akhirnya muncul
substansi (sifat mutlak).

2. Filsafat sebagai cara berpikir, yaitu cara berpikir yang sangat mendalam
(radikal) sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu. Pemikiran yang
dilakukan adalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang pemikiran
atau dari sudut pandang ilmu pengetahuan.

3. Filsafat sebagai pandangan hidup, bahwa filsafat pada hakikatnya bersum-
ber pada hakikat kodrat diri manusia, yang berperan sebagai mahluk
individu, mahluk sosial, dan mahluk Tuhan. Filsafat sebagai pandangan
hidup dapat dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehi-
dupan sehari-hari, juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-per-
soalan yang dihadapi dalam kehidupan. Sikap dan cara hidup tersebut
akan muncul apabila manusia mampu memikirkan dirinya sendiri secara
total (menyeluruh).
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