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profesi humas

Falsafah sbg landasan teoritis etika

� Kata Filsafat dari bhs Yunani  “Philosopia”

� Philo atau philien artinya “cinta”

� Sophia artinya :kebenaran”

� Scr istilah falisafat berarti: mencintai kebenaran. � Scr istilah falisafat berarti: mencintai kebenaran. 
Dlm upaya mencapai suatu kebenaran dg kesadaran 
penuh didlm perbuatannya



Lanjutan…..

� Pembahasan filsafat selanjutnya hy terbatas sbg 
pandangan, asas atau pendirian, dan suatu nilai 
kebenaran yg dpt diterima dan diyakini sbg 
pandangan hidup, prinsip2, dan pedoman yg 
berkaitan dg filsafat etika, kode prilaku, kode profesi, berkaitan dg filsafat etika, kode prilaku, kode profesi, 
tindakan etis scr moral dan norma2 atau kaedah2 yg 
berlaku dimsyrakat.

Cabang filsafat antara lain:

ONTOLOGI

EPISTIMOLOGI 

AKSIOLOGIAKSIOLOGI



� Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang 
hakikat yang ada, yang merupakan ultimate 
reality baik yang berbentuk jasmani/konkret 
maupun rohani/abstrak (Bakhtiar, 2004)

� Ontologi, merupakan azas dalam menerapkan 
batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi 
obyek penelaahan (obyek ontologis atau obyek 
formal dari pengetahuan) serta penafsiran 
tentang hakikat realita (metafisika) dari obyek 
ontologi atau obyek formal tersebut dan dapat 
merupakan landasan ilmu yang menanyakan 
apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya 
berkaitan dengan alam kenyataan dan 
keberadaan (Soetriono, 2007)

Ontologi (lanjutan…)

� Ontologi, yaitu teori atau studi tentang wujud 
seperti karakteristik dasar dari seluruh 
realitas. 

� Ontologi sinonim dengan metafisika yaitu, 
studi filosofis untuk menentukan sifat nyata studi filosofis untuk menentukan sifat nyata 
yang asli (real nature) dari suatu benda untuk 
menentukan arti , struktur dan prinsip benda 
tersebut. (Filosofi ini didefinisikan oleh 
Aristoteles abad ke-4 SM)



Ontologi (Suriasumantri,1993)

� Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita 
ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau, dengan 
kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang 
“ada”. 

� Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-� Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-
pertanyaan :

� apakah obyek ilmu yang akan ditelaah, 

� bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut, 

� bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan 
daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, 
dan mengindera) yang membuahkan 
pengetahuan.

Dasar Ontologi Ilmu

� Secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang 
dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada 
ruang jangkauan pengalaman manusia. Istilah 
yang dipakai untuk menunjukkan sifat kejadian 
yang terjangkau fitrah pengalaman manusia yang terjangkau fitrah pengalaman manusia 
disebut dengan dunia empiris. 

� Ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa 
yang menurut anggappannya mempunyai manfaat 
bagi kehidupan manusia. Berdasarkan obyek yang 
ditelaahnya, maka ilmu dpat dissebut sebagai 
pengetahuan empiris. Inilah yang merupakan 
salah satu ciri ilmu yakni orientasi terhadap dunia 
empiris. 



FILSAFAT ILMU

EPISTOMOLOGI

Cara mendapatkan
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Cara mendapatkan

pengetahuan yang benar 

ASPEK EPISTEMOLOGI

� Kesadaran adalah landasan untuk bernalar/ berpikir 
segala sesuatu baik yang dapat diindera maupun 
tidak. 

� Segala sesuatu yang dapat diindera disebut 
pengalaman (experience) dan yang tidak dapat pengalaman (experience) dan yang tidak dapat 
diindera disebut metafisika (beyond experience).

� Berpikir experience (pengalaman) yang dapat 
diindera adalah berpikir empirikal. 

� Berpikir tentang dunia gaib adalah berpikir 
transendental.

� Hal-hal yang diperoleh manusia melalui wahyu 
adalah divine revelation yang menyangkut ke-2 ilmu 
di atas (empirikal dan transendental).



Lanjutan…

� Segala seluk beluk yang berhubungan dengan 
mengetahui yang dilandasi pada kemampuan 
kognitif atau kemampuan akali dan disebut 
kemampuan rasional, 

� Rasionalitas bersifat netral dengan kemampuannya: 
analogi (menyamakan-membedakan), deduksi-
induksi (menginferensi). 

� Komponen analogi dan deduksi disebut dengan 
kecerdasan dan inilah yang menghasilkan ilmu-ilmu 
formal yang bersifat “netral pula”.

Lanjutan…

� Ilmu formal (logika, matematika, statistika, induksi) 
sebagai alat kecerdasan ilmiah manusia untuk 
menguak tabir rahasia alam dan hasilnya disebut 
sains empirikal (SE). 

� Logika, matematika dan statistika adalah media 
untuk nalar dan mengkomunikasikannyauntuk nalar dan mengkomunikasikannya

� Ketigaya mempunyai rule/patokan dengan 
menggunakan tanda/tanda/simbul yang didefinisi. 

� Deduksi (inference) adalah rule bagi logika, 
matematika

� Induksi adalah rule bagi statistika. 
� Logika, matematika berbentuk form dengan wadah 
bagi content (isi) dimana kebenarannya tergantung 
premis



HUBUNGAN ANTARA 
EPISTEMOLOGI, TEORI, 

METODOLOGI DAN TEKNIKMETODOLOGI DAN TEKNIK

Epistemologi

� Epistemologi (Ing) (episteme=pengetahuan, logos= 
ilmu) dikenal dengan theory of knowledge (juga 
disebut filsafat ilmu) yang merupakan salah satu 
cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan 
radikal tentang asal mula, struktur, metode dan 
validitas pengetahuan. validitas pengetahuan. 

� Epistemologi adalah filsafat ilmu maka merupakan 
bagian dari filsafat, Landasan/sifatnya adalah nalar. 

� Epistemologi adalah makna dari ilmu yang 
membentangkan dasar nalar yang digunakan yakni 
nalar atau pikiran. 

� Oleh karena itu epistemologi merupakan bagian dari 
filsafat yang berlandaskan nalar/pikiran. 



Epistemologi (lanjutan...)

� Ilmu/sains itu sendiri yang juga berlandaskan 
pada nalar dengan titik berat pada empirik 
(nalar untuk mengungkapkan empirik). 

Landasannya adalah nalar empirikal (ada � Landasannya adalah nalar empirikal (ada 
tolak ukur, ada uji coba, ada pengalaman),  
pendekatan transendental dan empirikal yang 
transendental, menggunakan logika, statistika 
dan matematika.

FILSAFAT ILMU

AKSIOLOGI
Nilai kegunaan ilmu Nilai kegunaan ilmu 



Aspek Aksiologi

� Aspek Aksiologi, yaitu komponen 
pengetahuan/ilmu yang membahas 
tata guna ilmu pengetahuan, teori tata guna ilmu pengetahuan, teori 
tentang nilai yang menjadi azas 
dalam penggunaan ilmu 
pengetahuan yang telah diperoleh 
dari hasil knowing (nalar/berfikir)


