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FILSAFAT
dan

METODE KEILMUAN



PENGERTIAN FILSAFAT

� Philo (love) + sophia (wisdom)

� Philosophy is the love (or pursuit) of wisdom
� Wisdom is good judgment

� So, philosophy is the love (or pursuit) of good 
judgment



PENGERTIAN FILSAFAT (Cont...)

FILSAFAT: Usaha manusia dengan akalnya untuk 
memperoleh suatu pandangan dunia dan 
hidup

pelangi

Dongeng: 
bidadari mandi

Xenophenes: pelangi 
adalah awan

Anaxagoras: pantulan 
matahari pada awan 

mitos

Pakai 
akal

Pakai 
akal

Hasilnya 
(pendapat)  

dapat dikontrol, 
dpt diteliti 

dengan akal, 
dpt 

diperdebatkan 
kebenarannya

FILSAFAT:  (Suriasumantri) suatu cara berfikir yang radikal dan 
menyeluruh yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya.



FILSAFAT PENELITIAN

Filsafat penelitian: (Tejoyuwono) suatu sistem 
berfikir yang mengarahkan 
penelitian menuju perolehan 
makna tentang soal yang 
dikaji.

Memperoleh makna berati memahami hakekat 
eksistensi (kemaujudan) fakta dan kejadian yang 
terkandung dalam persoalan tersebut sebagai 
kausalitas.



DUA ALIRAN INTELEKTUAL (ABAD 16-17)

RASIONALISME EMPIRISME

Sumber  pengetahuan yang 
dapat dipercaya adalah 

AKAL (rasio), dan akal tidak 
memerlukan pengalaman 

inderawi (sensual)

Pengetahuan adalah 
catatan-catatan yang merupakan 

hasil pengalaman inderawi, dan apa 
yang tidak dijabarkan dalam 

pengalaman bukanlah pengetahuan

Plato (424-347 
SM) , Descartes 

(1596-1650)

John Locke 
(1632-1704), 

George Berkeley 
(1685-1759), David 
Hume (1711-1776)

Penalaran Deduktif 
(Aristoteles (384-322 SM))

Penalaran Induktif 
(Francis Bacon 
(1651-1626))



POSITIVISME (ABAD 19)
POSITIVISME; POSITIF: NYATA, TIDAK KHAYAL

(MENOLAK METAFISIKA DAN TEOLOGI)

TOKOH POSITISME: AUGUSTE COMTE (1798-1857)

METODA POSITIF AUGUST COMTE 
MENEMPATKAN AKAL (RASIO) PADA TEMPAT 
YANG PENTING

MASALAH YANG ADA DISELESAIKAN DENGAN 
TERLEBIH DAHULU MENGETAHUI PENYEBABNYA  
(MELALUI PENELITIAN), LANTAS DICARI 
PENYELESAIANNYA DENGAN AZAS POSITIVISME



POSITIVISME (ABAD 19, cont..)
PROSES PENELITIANNYA DILAKUKAN DUA TAHAP:

NALAR PENELITIAN YANG DIGUNAKANNYA ADALAH DEDUKTIF DAN INDUKTIF

METODA POSITIVISME SERING DIKENAL SEBAGAI METODE SURVEY

1. MENGIKUTI CARA RASIONALISME DESCARTES
      Membuat dugaan (hipotesa) tentang penyebab terjadinya 

masalah melalui teori dan hasil penelitian yang telah dikaji 
kebenarannya secara rasional (menggunakan penalaran deduktif)

2. MENGIKUTI CARA EMPIRISME (Menguji Hipotesa)
Observasi, eksperimen (percobaan), dan  komparasi dengan 
hasil penelitian lainnya. Dari analisis data empirik diperoleh 
hasil uji hipotesa; hipotesa yang telah diuji kebebenarannya 
berubah menjadi tesa, kebenaran atau dalil.



• Bertolak dari konsep, teori, hukum yang mapan 
(mungkin tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini)

• Bersifat verifikatif
• Fakta dan sebab dari gejala tidak terlihat secara utuh
• Cenderung menggunakan pendekatan cross sectional 

studies (dalam waktu tertentu saja), bukan 
longitudinal studies

• Sumber data atau responden telah terkategorisasi 
sebelumnya

• Pengumpulan data sering melibatkan banyak peneliti

POSITIVISME (ABAD 19, cont..)

KELEMAHAN POTIVISME DALAM PENELITIAN:



PAHAM FENOMENOLOGIS (ABAD 20)

Berangkat dari ketidakpuasan terhadap cara kerja Positivisme

INGIN MEMPEROLEH GAMBARAN UTUH DARI FENOMENA

•  Secara ontologis menuntut pendekatan holistik
• Secara epistemologis menuntut bersatunya subjek 
penelitian dengan subjek pendukung penelitian

(keterlibatan dan penghayatan subjek di lapangan 
menentukan keberhasilannya,  menolak “kerangka teori” 

sebagai langkah persiapan penelitian)



• KEBENARAN EMPIRIK SENSUAL

• KEBENARAN EMPIRIK LOGIS

• KEBENARAN EMPIRIK ETIK

• KEBENARAN EMPIRIK TRANSENDENTAL

PAHAM FENOMENOLOGIS (ABAD 20)

FENOMENOLOGIS MENGAKUI 4 KEBENARAN:



PENDEKATAN KUALITATIF DIARAHKAN PADA 
INDIVIDU/KELOMPOK AMATAN SECARA HOLISTIK TANPA 
MENGISOLASIKAN KE DALAM VARIABEL TERTENTU

PAHAM FENOMENOLOGI (ABAD 20)
KELOMPOK PENELITI FENOMENOLOGIS MENAMAKAN DIRINYA 
SEBAGAI KELOMPOK PENELITI KUALITATIF 

Pendekatan kualitatif berada dalam filsafat 
post-positivisme, dengan ciri sebagai berikut:

1. Mencoba memperoleh gambaran yang lebih jelas
2. Bersifat holistik
3. Memahami makna
4. Memandang hasil penelitian sebagai spekulatif



METODA KEILMUAN

KHAZANAH 
ILMU

HIPOTESIS

HASIL 
PENELITIAN

PENGAMATA
N/PERCOBAA

N (FAKTA)

DEDUKSI 
RASIONAL

INDUKTIF 
EMPIRIS



SAINS, FILASFAT SAINS,
DAN

DEMARKASI SAINS DAN NON SAINS



APA ITU SAINS?
Sains:
Kimia
Fisika
Biologi

Bukan Sains:
Musik
Teologi
.....

Daftar  aktivitas  dari apa 
yang biasa disebut sains

Sains dimaksudkan 
untuk memahami, 
menjelaskan, dan 
memprediksi dunia 
tempat kita hidup.

▼Tampilan umum apa yang 
dimiliki atau di-sharing oleh 
yang ada dalam daftar 
tersebut; yaitu  Apa yang 
menjadikan/membuat sesuatu 
itu disebut sains?

Beralasan, tetapi 
apakah itu semuanya?



► Beragam agama juga dimaksudkan untuk memahami, 
menjelaskan dunia, tetapi agama tidak dipandang 
sebagai cabang dari sains.

► Astrologi dan Falmistri juga memprediksi, tetapi tidak 
digolongkan sebagai sains.

► Sejarah memahami dan menjelaskan apa yang terjadi 
di masa lalu, tetapi tidak dikatakan sebagai sains 
tetapi sebagai art.

▲ Apa itu sains? Tidak sesederhana 
yang dilihat pada 
awalnya!

APA ITU SAINS (CONT...)?



Banyak orang menyarankan bahwa perbedaan sains 
terletak pada metoda khusus yang digunakan saintis 
untuk mempelajari dunia.

Secara historis, percobaan merupakan sentral 
dari perkembangan sains.
Tetapi, bagaimana dengan Astronomi, yang juga 
dikelompokkan ke dalam sains?
Astronomi tidak dikembangkan melalui 
percobaan, tetapi melalui pengamatan yang 
hati-hati terhadap ruang angkasa.

APA ITU SAINS (CONT...)?



Karakter lain yang penting dalam sains adalah 
KONSTRUKSI TEORI. 
Saintis tidak hanya mengumpulkan data hasil 
percobaan atau pengamatan, mereka ingin 
MENJELASKANNYA dalam bentuk teori umum. 

APA ITU SAINS (CONT...)?

Satu dari problem kunci dalam filsafat sains 
adalah untuk memahami BAGAIMANA 
TEKNIK SEPERTI EKSPERIMEN, OBSERVASI, 
DAN KONSTRUKSI TEORI yang telah 
menjadikan saintis mampu mengatasi/ 
memahami demikian banyak rahasia alam.



APA ITU FILSAFAT SAINS?
Tugas utama dari filsafat sains adalah 
MENGANALISA METODA INQUIRY yang 
digunakan dalam berbagai sains. 

Mengapa tugas tersebut jatuh kepada para filsuf?

Melihat sains dari perspektif filosofi memungkinkan 
kita untuk menelisiknya lebih dalam – untuk membuka 
asumsi-asumsi yang implisit dalam praktek sains, 
tetapi tidak didiskusikan saintis secara eksplisit.



Ilustrasi Percobaan: .......... Reprodusibel, ..... Kesimpulan/Asumsi...., yakin.

▲ Bagian dari tugas filsafat sains adalah 
mempertanyakan asumsi-asumsi yang 
menjadi jaminan para saintis.

? ▼ Einstein, Newton, .... Tertarik pada pertanyaan-pertanyaan filosofis

Filsuf akan bertanya:
▼ Mengapa pengulangan dikemudian hari tentang 

percobaan tersebut akan menghasilkan hasil yang 
sama?

▼ Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah benar? 

APA ITU FILSAFAT SAINS (CONT...)?



Filsuf dan Saintis tertarik pada 
pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang:
▼ Bagaimana sains harusnya berkembang 

(berlangsung)? 
▼ Metoda inquiry apa yang harus digunakan?
▼ Seberapa besar kita harus percaya terhadap 

metoda tersebut?
▼ Apakah ada batas pengetahuan saintifik, 

dan seterusnya?

APA ITU FILSAFAT SAINS (CONT...)?



SAINS DAN NON-SAINS
• Setiap bidang inquiry bekerja dengan beberapa 

materi subjek: Dia mempelajari BEBERAPA HAL 
ketimbang SEMUA HAL atau TIDAK ADA HAL 
SAMA SEKALI.

• Dia harus mampu mengatakan, paling tidak secara 
kasar, objek apa yang menjadi kajiannya, dan 
bagaimana objek tersebut berbeda dari yang 
lainnya.

• Jika suatu disiplin ilmu tidak mampu menawarkan 
karakteristik materi subjeknya, maka perlu 
dipertanyakan eksistensinya. 

• Bagaimana Sains dibedakan dari non Sains?



Karl Popper : 
• Tampilan utama suatu teori saintifik adalah dia 

harus falsifiable.
• Suatu teori yang falsifiable memberikan beberapa 

prediksi tertentu yang mampu dites melalui 
percobaan. 
(Jika prediksi tersebut menunjukkan hal yang 
salah maka teori tersebut adalah terbuktikan 
kesalahannya (falsified) atau tak terbukti 
kebenarannya (disproved).

Popper beranggapan bahwa beberapa teori yang 
diklaim saintifik tidak memenuhi syarat tersebut 
dan karenanya sama sekali tidak dapat dikatakan 
sebagai sains, tetapi hanya pseudo-sains.

SAINS DAN NON-SAINS



Contoh favorit Popper tentang pseudo-sains adalah:
• Teori Freud: reconciled with any empirical findings (repressed >< sublimation).
• Teori Marx: mengintroduksi teori ad hoc.
(kontra):Teori Einsten tentang gravitasi, dikenal sebagai relativitas umum.
Sinar cahaya dari bintang-bintang yang jauh akan didefleksikan oleh medan gravitasi 
matahari. 
Tahun 1919, Sir Arthur Eddington: dua ekspedisi pengamatan

1) Brazil 
2) Island of Principe off the Atlantic coast of Africa.
Hasilnya: Sinar bintang didefleksikan oleh matahari, (~Einstein).
Jika sebaliknya maka Einstein adalah salah. Teori Einstein memenuhi kriteria falsifiablility.
(kontra): Teori Gravitasi Newton, membuat prediksi tentang jalur planet harus mengikuti 

orbit matahari. 
1) Sebagian dari prediksi tersebut terbuktikan melalui observasi. 
2) Orbit yang terobservasi untuk URANUS secara konsisten berbeda dari yang diprediksi dari 

teori Newton. (Menjadi TEKA-TEKI)
Tahun 1846, Adam di Inggris dan Leverrier di Francis: menyarankan bahwa ada planet lain, yang 
belum terobservasi, yang memberikan gaya gravitasi tambahan terhadap URANUS. 
Mereka mampu menghitung massa dan posisi yang harus dimiliki oleh planet tersebut bila tarikan 
gravitasinya adalah memang betul sebagai dari penyebab tabiat aneh URANUS. Tak lama 
kemudian, suatu planet terobservasi, yang disebut NEPTUNUS, hampir persis sama dengan yang 
diprediksi oleh kedua saintis tersebut.



DEMARKASI SAINS DARI NON-SAINS

• Mengapa penting untuk mendermakasi sains, 
dan dari hal apa dia harus dibedakan?

• Apa bentuk logik dari suatu kriteria 
demarkasi?

• Unit-unit apa yang menandai saintifik dan 
non- saintifik, khususnya sebagai 
pseudo-scientifik?

Ada tiga pertanyaan fundamental terkait dengan 
demarkasi Sains:



Mengapa Demarkasi ?

• Setiap bidang ilmu harus mampu mengatakan, secara 
kasar, tentang dirinya, apa objek yang dipelajarinya. 
Jika tidak, filsafat sains hanya merupakan 
epistemologi umum. Dia harus mampu membedakan 
bentuk-bentuk pemikiran saintifik dan non-saintifik. 

• Hal yang berkaitan dengan aspek-aspek normatif 
khusus dari demarkasi sains dan non sains. Demarkasi 
Sains dan non-S tidak hanya vital untuk hal-hal fisis 
tetapi juga kultur dan politik dalam kehidupan.

• Kepentingan pendidikan sains untuk mengajarkan apa 
itu sains dan bagaimana dia bekerja.



BAGAIMANA MENDEMARKASI?

• Logik positivism: Suatu pernyataan dikatakan MEANINGFUL 
jika dan hanya jika dapat diverifikasi, jika tidak adalah 
nonsense.

• Neopositivism: Pernyataan dari sains adalah VERIFIABLE 
dan karenanya meaningful. Pernyataan  metafisik dan jenis 
lain dari filosofi buruk adalah tak dapat diverifikasi;  mereka 
hanya nonsense. (diverifikasi artinya dicari kebenarannya, 
yang memerlukan test secara empiris). Testability merupakan 
kondisi penting dari makna [meaning → testability]

Problemnya: Kita bisa tahu kebenaran suatu pernyataan tanpa 
harus melakukan eksperimen.

Pengangguran meningkatkan kriminalitas (jelas hubungan antar 
variabelnya).  Makna merupakan kondisi penting dari testability 
[testability → meaning].



Keberatan metodologis dan logik terhadap tesis Verifiability:
Ada sedikit (jarang) kemungkinan untuk menverifikasi suatu pernyataan dalam 
makna yang tegas (strict sense), yaitu untuk menunjukkan bahwa itu benar.
Contoh: 
Mudah untuk memverifikasi suatu pernyataan existensial yang terbatasi ruang 
dan waktu, seperti “Ada seekor gajah berwarna pink di kantorku”. 
Tetapi bila kita dihadapkan pada pernyataan umum, seperti 
“Untuk semua X: bila A maka B”, dengan mengobservasi B jelas 
mengkonfirmasi A, tetapi hanya secara induktif, tak pernah konklusif.
Kebanyak pernyataan saintifik, seperti pernyataan hukum, tidak verifiable scara 
tegas. Oleh karena itu, konsep yang kuat dari verifikasi konklusif segera diganti 
dengan pemaknaan yang lebih lemah dari konfirmasi.
Popper menyarankan untuk menggunakan prinsip FALSIFIABILITY. 
Menurut prinsip ini: dengan mengobservasi not-B memberikan makna not-A. 
Secara logik:  Falsifikasi adalah konklusif, sedangkan verifikasi tidak 
konklusif.

BAGAIMANA MENDEMARKASI?



Kritik:
• Keale, Bunge: Tidak semua pernyataan saintifik 

adalah universal: “Ada positron” (tidak dapat 
difalsifikasi).

• Lakatos: Kriteria Popper tidak cocok dengan 
sains praktis; saintis tidak menyerah begitu saja 
jika suatu teori sebagai suatu yang unsaintifik 
hanya karena ada beberapa data yang 
terfalsifikasi, kecuali tidak ada teori yang lebih 
baik yang dipegang.

.
[Falsifiability ditolak sebagai kriteria 
demarkasi]

BAGAIMANA MENDEMARKASI?



Kitcher:
Tiga karakteristik dari Sains:

1) Hipotesis tambahan yang terlibat dalam testing 
suatu teori adalah independently testable.

2) Praktis saintifik merupakan kesatuan dari 
keseluruhan, bukan kerja tambalan dari 
metoda terisolasi dan oportunistik, dia 
menerapkan sejumlah kecil strategi 
problem-solving terhadap kasus-kasus dan 
ploblema yang luas.

3) Teori-teori saintifik yang baik adalah subur 
(fertile), dalam artian bahwa mereka membuka 
bidang baru dari riset. 

BAGAIMANA MENDEMARKASI?



Thagard:
Lima karakteristik Sains:

1) Metoda inferensi
2) Menggunakan “Correlation thinking” 

(statistik)
3) Mencari konfirmasi dan diskonfirmasi
4) Evaluasi teori-teori dalam kaitannya dengan 

teori-teori alternatif
5) Sains berkembang setiap saat, yaitu 

mengembangkan teori baru untuk menjelaskan 
fakta.

BAGAIMANA MENDEMARKASI?



Volmer:
Membedakan antara Suatu Teori Saintifik yang 
baik sebagai suatu kebutuhan dan tampilan 
keinginan:
Syarat kebutuhan adalah:
Noncircularity, internal consistency 
(noncontradiction), external consistency 
(compatible with the bulk of well-confirmed 
knowledge), explanatory power, testability, test 
success (confirmation).
Tampilan Keinginan:
predictability, reproducibility, baik  kesuburan 
(fecundity) maupun simplicity (parsimony)

BAGAIMANA MENDEMARKASI?



Konlusinya:
Tidak ada suatu single kriteria, seperti 
falsifiability, untuk mendemarkasi sains 
dari non-sains, tidak juga ada sebuah set 
yang diterima secara umum tentang 
kebutuhan dan kriteria cukup untuk 
melakukan demarkasi.

Laudan: Ini bukan berarti tidak 
memungkinkan untuk melakukan 
demarkasi.

BAGAIMANA MENDEMARKASI?



Mengkarakterisasi Bidang Ilmu
• Pandangan Klasik: Sains dikonotasikan dengan banyak items, seperti:

- Pernyataan-pernyataan individual
- Problem
- Metoda
- Sistem pernyataan (teori dalam arti khusus)
- Praktis keseluruhan (teori dalam arti luas)
- Sekuen sejarah dari teori dan/atau praktis (program riset)
- Bidang ilmu

• Pendekatan paling komprehensip: dari banyak  hal dalam 
memandang bangunan sains seperti berdasar kenyataan bahwa sains 
pada saat yang sama sains merupakan body dari pengetahuan dan 
suatu sistem dari personal termasuk aktivitasnya atau prakteknya, 
dan karenanya merupakan sesuatu yang tidak datang ke dalam 
keberadaan ex nihilio, tetapi telah dikembangkan berbad-abad dari 
suatu wadah tercampur dari pengetahuan biasa, metafisis dan non- 
atau sebagian pre-saintific inquiry. 



Bidang Epistemik

Bunge : 10 aspek dalam karakterisasi bidang epistemik:
• The Group or Comunity (C) dari pencari ilmu (knowledge seekers);
• The Society (S) yang memayungi aktivitas C;
• The Domain or univers of discourse (D) dari anggota C, yaitu koleksi objek-objek faktual atau 

fiksional dari anggota C yang mengacu pada kajiannya;
• The Philosophical background or general outlook (G), yang terdiri dari

o Ontology atau pandangan umum terhadap sifat sesuatu;
o Epistemology atau pandangan umum terhadap sifat ilmu; dan
o Methodology, exiology and morality yang terkait dengan cara sejati dalam memperoleh dan 

memperlakukan ilmu.
• The Formal background (F), koleksi logik atau asumsi matematical atau teori yang diambil untuk 

menjamin proses inquiry;
• The Specifict background (B), koleksi item ilmu (pernyataan, prosedur, metode, dsb) yang dipinjam 

dari bidang epistemik lainnya;
• The Problematics (P), koleksi problematika yang terkait dengan sifat, nilai atau kegunaan dari 

anggota D, juga problema yang terkait dengan komponen yang ditabulasi di sini seperti G atau F;
• The Fund of Knowledge (K), koleksi dari item pengetahuan (proposisi, teori, prosedur, dsb) yang 

diperoleh oleh anggota C saat ini atau terdahulu dalam perjalanan aktivitas kognitif mereka;
• The Aims (A), yang merupakan goal kognitif, praktis, atau moral yang mengikuti aktivitas 

spesifiknya;
• The Methodics (M), koleksi metoda (teknis) spesifik atau umum yang digunakan oleh anggota C 

dalam inquirinya dari anggota D.
E ={C, S, D, G, F, B, P, K, A, M}

Yaitu kelompok orang dan aktivitasnya, dimaksudkan untuk memperolah 
pengetahuan dari beberapa janis/hal.



Bidang Epistemik Saintifik (Martin)
1) The Community C of the field is a research community;

2) The siciety S hosting C supports or at least tolerates the activities of the person in C;

3) The domain D of a factual science deals exclusively with concrete entities (past, present and future), 
their properties and change;

4) General philosophical outlook G [is that so?]

5) The formal background F of a scientific field is a collection of up-to-date ogical and mathematical 
theories used by the members of C in studying the items of D.

6) The specific background knowledge B is a collection of up-to-date and reasonably well-confirmed data, 
hypotheses, theories, or methods borrowed from adjacent fields.

7) The problematics P is of course the collection of problems to be solved in the given field.

8) The fund of knowledge K is a growing collection of up-to-date, testable and well-confirmed knowledge 
items (data, hypotheses, theories), gained by C and compatible with those in B.

9) The aims A of the members of C of a field in basic science (as opposed to technology) are purely 
cognitive.

10) The methodics M is a collection of empirical methods or techniques which may be used by the 
researchers in C in their study of the members of D, whereby “method” means a rule-directed procedure 
for collecting data or testing a theory. (Note that methods of reasoning, such as rules of inference or 
rules for evaluating theories, have been treated as belonging in G. Whence the distinction between 
methodics and methodology.)

11) The systemicity condition. There is at least one other field of research S’ such that S and S’ share some 
items in G, F, B, K, A and M; and either the domain D of one of the two fields S and S’ is included in that of 
the other, or each member of the domain of one of the fields is a component of a system in the domain 
of the other.

12) The changeability or progressiveness condition.



INFERENSI SAINTIFIK

1. Deduksi dan Induksi
2. Problema Hume
3. Inferensi ke Eksplanasi Terbaik
4. Probabilitas dan Induksi



Dua pola Inferensi: 
Deduktif dan Induktif

• Deduktif, Contoh:

Semua orang Indonesia Suka Nasi
Roni orang Indonesia
Oleh karena itu, Roni Suka Nasi

Premis dari 
inferensi

Konklusi

Sifat: Jika premis benar maka konklusi juga 
benar; atau Premis dari inferensi 
membawa serta (entails) konklusi



Tidak Semua Inferensi adalah Deduktif.
Contoh:

Lima telor pertama di dalam kotak adalah busuk
Semua telor memiliki masa kedaluarsa yang sama

Oleh karena itu, telor ke enam adalah busuk juga

Nampak sempurna, tetapi bukan deduktif!; 
Premis tidak membawa serta konklusi,  tidak ada jaminan bahwa 
telor berikutnya sama dengan lima telor pertama

Lebih merupakan inferensi induktif!
Bergerak dari fakta tentang objek yang dipelajari menuju 
konklusi (prediksi ?) tentang objek yang belum kita pelajari.



Deduktif lebih aman dari induktif
Contoh resiko induktif:
Menyalakan komputer
Nyetir
Dsb.

Apakah saintis menggunakan Induktif?
Nampaknya ya!
Contoh: Newton



Berita: Saintis telah mendapatkan “bukti 
eksperimental” bahwa jagung transgenik 
adalah aman buat manusia.

Apa yang dimaksud adalah bahwa saintis telah 
melakukan tes tentang jagung tersebut kepada 
banyak orang, dan tidak satupun menderita.
Tapi, jelas bahwa ini bukan bukti bahwa jagung 

tersebut adalah aman.
Inferensi dari “jagung tersebut tidak 
memberikan kerusakan pada orang yang 
dicobakan” ke  “jagung tersebut tidak akan 
memberi kerusakan pada siapa saja” adalah 
induktif.



Hume: Menggunakan induksi sama sekali 
tidak dapat dijustifikasi secara 
rasional. 

Hume mengakui bahwa kita setiap saat 
menggunakan induksi dalam kehidupan 
sehari-hari dan sains, tetapi ini hanyalah 
merupakan kebiasaan binatang. Jika 
ditantang untuk membuktikan alasan yang 
baik dari penggunaan induksi, kita tidak 
dapat memberikan alasan yang 
memuaskan.

PROBLEMA HUME



Alasan Hume:
Uniformity of Nature (UN) tidak/belum dapat 
dibuktikan.
Tidak ada kontradiksi untuk menganggap bahwa masa depan 
dapat secara total berbeda dari masa lalu.
Tapi sejauh ini induksi telah membawa kepada 
banyak hal yang baik.
Posisinya: Inferensi Induksi kita berbasis pada 

asumsi UN, yang tidak punya dasar yang 
baik.

Konklusi Hume: Kepercayaan kita terhadap induksi 
merupakan kepercayaan buta – 
mengizinkan justifikasi tidak rasional.

Problem Hume merupakan area riset yang cukup 
hangat dalam filosofi!



INFERENSI KE EKSPLANASI TERBAIK

Pola induktif lainnya:

Contoh:

Keju di dapur hilang

Ada suara gemerisik datang dari dapur

Oleh karena itu, keju telah dimakan oleh tikus

Jelas ini adalah inferensi induktif.



Problemanya: Bagaimana kita yakin bahwa tikus 
yang mengambil, apakah bukan oleh pembantu?

Inference to the Best Explanation (IBE)
Teori Darwin: Asal mula kekehidupan (?)
Einstein: Gerak Brown

Mana yang lebih fundamental, IBE atau induktif 
biasa?
G. Hermann: IBE lebih Fundamental
Yang lain: IBE sering disebut sebagai parasit dalam 

induksi.



Saat kita gunakan IBE, kita perlu cara untuk menentukan 
hipotesis mana yang menyediakan penjelasan terbaik terhadap 
data.
Apa Kriterianya?
Jawaban populer: eksplanasi yang terbaik adalah yang paling 

sederhana atau paling parsimonious.
Kasus sebelunya:
Ada dua jenis data: hilangnya keju, suara berisik.
Hipotesis tikus: mempostulatkan hanya satu sebab, yaitu tikus, 

untuk menjelaskan dua data.
Hipotesis pembantu: mempostulatkan dua sebab, ketakjujuran 
pembantu dan overheating boiler, untuk menjelaskan data yang 
sama.
Hipotesis tikus lebih parsimonious dari pada pembantu, lebih baik.
(Apakah betul demikian? Masih menjadi perdebatan!)
(Kita coba gunakan untuk subjek Teori Atom)



PROBABILITAS DAN INDUKSI

Konsep Probabilitas adalah teka-teki secara 
filosofi. Kata “PROBABILITAS” memiliki lebih dari 
satu makna.

Ada tiga Interpretasi probabilitas:

1) Interpretasi Frekwensi atau Proporsi;

2) Interpretasi Subjektif;

3) Interpretasi Logis.



•  Probabilitas seorang wanita untuk hidup sampai 100 
tahun adalah 1 dari 10.
Artinya: 10% wanita hidup sampai 100 tahun.

• Probabilitas seorang lelaki perokok untuk menderita 
kanker paru2 adalah 1 dari 4.
Artinya: 25% lelaki perokok menderita kanker paru2.

Tetapi:
Probabilitas menemukan kehidupan di Mars adalah 1 
dari 10000.
Apakah ini berarti bahwa 1 dari 10000 planet 
mengandung kehidupan?
Jelas tidak, hanya ada 9 planet di sistem tata surya.
Jadi, pemahaman lain terhadap probabilitas diperlukan!



Satu interpretasi dari pernyataan “Probabilitas 
menemukan kehidupan di Mars adalah 1 dari 
10.000”  adalah bahwa seseorang menyatakan 
suatu fakta subjektif tetang dirinya, dia 
mengatakan kepada kita bagaimana dia 
berpandangan terhadap kehidupan di Mars 
(Interpretasi subjektif tentang probalilitas)

Ini menempatkan probabilitas sebagai ukuran 
kekuatan opini personal.



Interpretasi logis menolak hal tersebut!

Interpretasi Logis:

Misal, kita ingin mengetahui probabilitas adanya 
zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu, 
berdasar pada kecenderungan pemanasan 
global saat ini.

Ada dasar dalam melakukan interpretasi, tidak 
berbasis pada kepercayaan buta.



Filsuf Sains tertarik pada probabilitas untuk dua 
alasan:

1) Banyak hukum dan teori dalam berbagai 
cabang sains diungkapkan dalam bentuk 
probabilitas.

2) Ada harapan untuk menyelesaikan problema 
dalam inferensi induktif, terutama problema 
Hume.



END OF PART 3

TERIMA KASIH



EKSPLANASI DALAM SAINS



EKSPLANASI DALAM SAINS
Salah satu tujuan utama sains: 
Mencoba dan menjelaskan apa yang terjadi di dunia 
sekitar kita

Penjelasan dicari untuk tujuan: 
1) Praktis
2) Memuaskan rasa ingin tahu

Cabang sains telah 
melakukannya:
Kimia: menjelaskan 
mengapa natrium 
menjadi kuning saat 
dibakar, dsb.

Tapi, apa sebenarnya 
Penjelasan ilmiah?
Apa sebenarnya yang 
dimaksud bahwa suatu 
penomena dapat 
dijelaskan oleh Sains?



Hempel’s Covering Law Model of 
Explanation

Ide dibaliknya: 

Hempel mencatat 
bahwa eksplanasi 
saintifik biasanya 
diberikan sebagai 
respon terhadap apa 
yang dia sebut sebagai 
“explanation-seeking 
why question”.

Seperti:
Mengapa dunia tidak bulat 
sempurna?
Mengapa hidup wanita lebih 
lama dari hidup pria?
Jadi, memberikan 
penjelasan saintifik adalah 
menyediakan jawaban yang 
memuaskan terhadap 
pencarian penjelasan 
pertanyaan “Mengapa”.



Hempel menyarankan:

Eksplanasi saintifik memiliki struktur logik dari 
suatu argumen, yaitu satu set premis diikuti 
oleh konklusi.

Konklusi menyatakan bahwa penomena yang 
perlu penjelasan betul terjadi.

Premis mengatakan kepada kita mengapa 
konklusi adalah benar.



Contoh:

Mengapa gula larut dalam air? 
(explanation-seeking why question).

Untuk menjawabnya:

 Harus mengkontruksi argumen yang 
konklusinya bahwa “Gula larut dalam 
air”, dan premisnya yang menyatakan 
“mengapa konklusi tersebut benar”.



Jawaban Hempel terhadap problema 
adalah tiga bagian:

1) Premis harus mengait konklusi 
(argumen harus deduktif);

2) Premis harus semuanya benar;

3) Premis harus terdiri dari paling tidak 
satu hukum umum.

!!! Mungkin perlu suplemen dari hukum lainnya atau 
fakta khusus, yang juga harus benar.



Contoh hukum umum:

1) Semua logam menghantarkan listrik;

2) Semua tanaman mengandung klorofil.

Beda dengan fakta khusus:

1) Logam ini menghantar listrik;

2) Tanaman di atas meja mengandung 
klorofil.

Hukum umum sering disebut sebagai 
“Hukum Alam”!



Mengapa tanaman di atas meja saya 
mati?

Karena kurangnya cahaya dalam ruang 
tersebut, tidak ada cahaya matahari yang 
mencapai tanaman tersebut; tetapi 
cahaya matahari adalah penting untuk 
fotosintesa, dan tanpa fotosintesa 
tanaman tak dapat memproduksi 
karbohidrat untuk hidupnya, jadi akan 
mati, oleh karena itu tanaman saya mati.



Persis cocok dengan model Hempel:
Menjelaskan kematian tanaman dengan mendeduksinya 
dari dua hukum yang benar, yaitu 
1) Sinar matahari diperlukan untuk fotosintesa;
2) Fotosintesa perlu untuk hidup tanaman;
Dan satu fakta khusus, yaitu tanaman tidak 

mendapatkan sinar matahari.

Dengan benarnya kedua hukum dan fakta khusus yang 
diajukan,  maka kematian tanaman semestinya terjadi. 

Inilah sebabnya mengapa ungkapan sebelumnya 
merupakan penjelasan yang baik dari yang berikutnya.



Secara Skematik, Model Hempel tentang 
eksplanasi:

Hukum-hukum Umum
Fakta Khusus

→
Penomena yang dijelaskan (Explanandum)

(Explanans)

Mengapa Hempel's model disebut the covering law
model of explanation? 
Esensi dari penjelasannya adalah menunjukkan bahwa 
penomena di jelaskan terlingkup dalam hukum-hukum 
alam.



Penjelsan Saintifik sering memenuhi pola 
penjelasan Hempel.

Contoh:

Newton menjelaskan mengapa planet 
bergerak secara eliptis sekitar matahari 
melalui penjelasan bahwa hal tersebut 
dapat dideduksi dari hukumnya tentang 
gravitasi universal, disertai dengan 
penambahan asumsi minor.



Hempel menyadari bahwa tidak semua ekplanasi saintifik 
cocok dengan model yang diajukannya.

Contohnya:
Mengapa Bandung selalu berkabut?
Karena kendaraan bermotor mengeluarkan polutan.
Sepenuhnya benar dan tidak memenuhi pola Hampel. 
Tetapi mungkin dapat memenuhi pola Hempel bila 
dijelaskan lebih detil. 
“Jika karbon dioksida yang dimasukkan ke dalam 
atmosfer bumi berkonsentrasi cukup tinggi maka 
terbentuk kabut”.
Bandung dipenuhi oleh banyak kendaraan bermotor, dsb.
(Hempel: Untuk memberikan penjelasan lebih detil, perlu 
menggunakan pola seperti yang diajukannya)



• Konsekuensi  filosofis menarik dari 
model eksplanasi Hempel adalah tentang 
hubungan antara eksplanasi dan prediksi. 
Keduanya merupakan dua sisi dari satu 
koin.

• Setiap eksplanasi saintifik adalah secara 
potensial merupakan suatu prediksi, dan 
sebaliknya, setiap prediksi yang reliabel 
adalah secara potensial merupakan 
eksplanasi.



PROBLEMA DENGAN MODEL EKSPLANASI 
HEMPEL

Dua kelas:

1. Terlalu strik (ada ekslpanasi saintifik di 
luar Model Hempel)

2. Terlalu liberal (ada kasus2 yang cocok 
dengan eksplanasi Hempel tetapi 
sesungguhnya tidak saintifik) [Kelas yang 
kita kupas]



Problema Asimetri

Seseorang bertanya “mengapa bayangan 
berjarak 20 meter”? [Sylvain Bromberger]

Ini merupakan suatu explanation-seeking why 
question.

Jawaban yang mungkin dapat sebagai berikut:
Berkas sinar dari matahari menghujam ujung 
bendera, yang tepat berketinggian 15 meter. 
Sudut elevasi matahari adalah 37 o . Karena 
cahaya menjalar secara lurus, kalkulasi 
trigonometri (tan 37 o = 15/20) menunjukkan 
bahwa bendera akan jatuh pada bidang acuan 
sejauh 20 meter.



Jawaban tersebut nampak seperti suatu eksplanasi 
saintifik yang baik, dan dengan menuliskan ulang 
sesuai dengan skema Hempel kita dapat melihat 
bahwa dia cocok dengan model covering law:
General laws: Cahaya menjalar sebagai garis lurus

Hukum-hukum trigonometri

Particular Facts: Sudut elevasi matahari 37o 

Ujung bendera berketinggian 15 meter

→
Penomena yang dijelaskan: Bayangan pada jarak 20 meter



General laws Cahaya menjalar sebagai garis lurus

Hukum-hukum trigonometri

Particular Facts Sudut elevasi matahari 37o 

 Bayangan pada jarak 20 meter

→
Penomena yang dijelaskan Ujung bendera berketinggian 

15 meter [?]



•Hempel tidak memperhatikan problema 
asymmetry

•Model Hempel gagal untuk menjelaskan 
keseluruhan yang disebut eksplansi saintifik.

•Kasus bayangan dan ujung bendera merupakan 
counter-example terhadap tesis Hempel 
bahwa eksplanasi dan prediksi merupakan dua 
sisi koin.



Problem Irrelevant

Kasus:
Seorang anak di rumah sakit mengamati bahwa 
ada suatu ruangan yang dipenuhi oleh 
perempuan hamil. Dia melihat ada seorang pria - 
katakan bernama X - tidak hamil.
Anak tsb bertanya pada dokter: Mengapa pak X 
tidak hamil?
Jawaban dokter: Karena dia mengkonsumsi pil 
anti hamil.



Jawaban dokter sepenuhnya benar, dan 
sesuai dengan model eksplanasi Hempel.

General law: Orang pengkonsumsi pil anti 
hamil tidak hamil

Fakta khusus: pak X mengkonsumsi pil anti 
hamil

→
Penomena yang dijelaskan: pak X tidak 

hamil



Moral umum dari eksplanasi yang baik dari suatu 
penomena harus mengandung informasi yang relevan 
terhadap kejadian dari penomena tersebut.

• Walaupun apa yang dikatakan dokter tersebut 
sepenuhnya benar, tetapi fakta bahwa X tidak hamil 
bukan karena mengkonsumsi pil anti hamil, tetapi X 
adalah seorang pria. 

• Jawaban dokter adalah benar tetapi tidak relevan 
dengan penomena yang dijelaskan.

[Model Hempel tidak memperhatikan hal krusial 
seperti itu dalam memberikan penjelasan]



Penjelasan dan Sebab-akibat

Mengapa pesawat tersebut jatuh?
Apa penyebab jatuhnya pesawat tersebut?

Mengapa ada penurunan biodiversitas di wilayah 
ini?

• Yang dicari adalah penyebabnya.

• Hubungan antara eksplanasi dan sebab-akibat 
sangat intim.



Eksplanasi berbasis hubungan sebab akibat 
mencakup banyak eksplanasi saintifik yang 
sebenarnya. Tetapi apakah dekimian?

Para filusuf tidak berpandangan demikian:

• Kasus air adalah H
2
O (bukan sebab akibat)

• Causation merupakan suatu konsep metafisis 
yang mencurigakan (apa yang tersembunyi 
dibalik hubungan antara sesuatu?)



Dapatkah Sains Menjelaskan 
Segalanya?

• Asal usul kehidupan

• Autis memiliki memori yang kuat

Banyak hal yang belum dapat dijelaskan dengan 
sains, tetapi tidak beralasan untuk  meragukan 
daya eksplanasi sains [demikian juga sebaliknya]



Eksplanasi dan Reduksi
Setiap bidang ilmu memiliki garapannya 
masing-masing. Beberapa bidang ilmu lebih 
fundamental dari yang lainnya. Apakah ragam 
bidang ilmu dapat direduksi ke bidang ilmu yang 
lebih fundamental?

Fisika sering dipandang sebagai ilmu yang 
fundamental.
Dapatkah semua hal dijelaskan dari aspek fisik?

Sains pada tingkat yang lebih tinggi memiliki sifat 
otonomi.



AKHIR BAGIAN 4



REALISME SAINTIFIK
dan

ANTI-REALISME/INSTRUMENTALISME



REALISME RASIONALISME
Dunia fisika eksis 
secara independen 
pada pemikiran atau 
persepsi manusia

Dunia fisika 
bergantung pada 
aktivitas kesadaran 
manusia

(Metafisika, tidak memberikan sesuatu kepada sains)

Realisme >< Rasionalisme  

Realisme Saintifik >< Anti-Realisme atau 
Instrumentalisme

(Kita akan selanjutnya menggunakan istilah 
REALISME UNTUK REALISME SAINTIFIK)



REALISME : 
Tujuan dari sains 
adalah untuk 
menyediakan 
deskripsi yang benar 
tentang dunia

ANTI-REALISME: 
Tujuan dari sains 
adalah untuk 
menyediakan 
deskripsi yang benar 
tentang bagian 
tertentu dari dunia 
– bagian observable



Apa yang Anti-Realist maksud dengan bagian 
observable dari dunia?

Mereka maksudkan dengan observable adalah 
dunia kehidupan sehari-hari seperti:

rumah, kursi, pohon, 
binatang, tabung 
reaksi, pembakar 
bunsen, halilintar, 
hujan salju, dst. 

Dapat diindera 
secara langsung 
oleh manusia: 
OBSERVABLE



Ada cabang ilmu yang 
mengklaim bekerja pada 
wilayah UNOBSERVABLE dari 
suatu yang nyata. 
Fisika sebagai contohnya: 
Teori lanjut fisika, seperti 
atom, elektron, dan partikel 
aneh lainnya tidak dapat 
diobservasi secara langsung 
dalam sense biasa tentang 
dunia. Entitas semacam itu 
ada di luar kemampuan 
observasi manusia.

Ada cabang ilmu yang 
bekerja secara ekslusive 
pada dunia OBSERVABLE. 
Contohnya adalah 
Palaentology, ilmu tentang 
fosil. Fosil dapat 
diobservasi secara 
langsung oleh manusia. 



Dalam wilayah fisika, realist dan 
anti-realist bertentangan. 
Realist mengatakan bahwa fisika 
memunculkan teori tentang 
elektron dan netron, (berupaya 
untuk menyediakan 
penjelasan/deskripsi yang benar 
tentang  dunia subatomik, persis 
seperti seorang palaentologist 
menyediakan penjelasan 
tentang fosil). 
Anti-realist tidak setuju: mereka 
melihat perbedaan yang 
fundamental antara teori-teori 
dalam fisika subatomik dan 
dalam palaentology. 

Untuk kasus 
palaeontology, realist 
dan anti-realist tidak 
bertentangan karena 
tesis dari realisme 
adalah sains bertujuan 
untuk menyediakan 
penjelasan yang benar 
tentan dunia, dan 
anti-realism 
memandang sains 
betujuan untuk 
menyediakan 
penjelasan yang benar 
tentang obsevable. 



Apa yang anti-realist fikir saat mereka bicara 
tentang entitas unobservable?

Anti-Realist mengklain bahwa itu hanyalah fiksi yang 
menyenangkan, yang diintroduksi oleh fisikawan 
untuk membantu memprediksi fenomena 
observable
Contohnya: Teori kinetik gas, yang menyatakan 
bahwa setiap volume suatu gas mengandung 
sejumlah besar entitas yang sangat kecil yang 
bergerak. Entitas tersebut – molekul – adalah 
unobservable. Dari teori kinetik gas kita dapat 
mendeduksi berbagai konsekuensi tentang tabiat 
observable dari gas, misalnya dengan memanaskan 
gas akan terjadi ekspansi bila tekanan dipertahankan 
tetap, yang dapat diverifikasi secara eksperimen. 



Menurut anti-realist: tujuan dari pengambilan 
teori kinetik gas hanya untuk 
mendeduksi unobservable .

Apakah benar atau tidak bahwa gas betul-betul 
mengandung materi yang bergerak, itu bukan 
urusan; target dari teori kinetik gas bukan untuk 
menjelaskan fakta tersembunyi, tetapi hanya 
menyediakan cara yang menyenangkan dalam 
perediksi observasi – dia memandang teori 
saintifik sebagai alat (instrumen) untuk menolong 
kita memprediksi fenomena observasional 
ketimbang untuk menjelaskan sifat dari realita 
yang kita hadapi.



Karena yang diperdebatkan oleh realist dan 
anti-realist adalah tentang tujuan sains, mungkin 
perseteruannya akan selesai dengan cara 
mengajukan polling kepada para saintis. Usul ini 
salah point. Ketika kita mengajukan pertanyaan apa 
yang dimaksud dengan tujuan sains bukan tujuan dari 
individual tetapi berapa besar untuk membuat sense 
apa yang dikatakan dan dikerjakan saintis – 
bagaimana untuk menginterpretasikan enterprise 
saintifik. 
Realist berfikir kita harus menginterpretasikan semua 
teori sains  sebagai interpretasi yang dimaksud dari 
realitas;
Anti-realist berfikir bahwa interpretasi tersebut tidak 
tepat untuk teori-teori yang berbicara tentang entitas 
dan proses unobservable.



Motivasi dari anti-realist berangkat dari 
kepercayaan bahwa kita tidak dapat sepenuhnya 
memperoleh pengetahuan tentang bagian 
unobservable dari realitas. 

Dalam pandangan ini, keterbatasan terhadap 
pengetahuan saintifik terletak pada kemampuan 
mengobservasi. 

Sains dapat memberikan pengetahuan kepada kita 
tentang pohon, hewan, kursi, halilintar, kristal gula, 
garam karena terobservasi, tetapi tidak tentang 
atom dan elektron karena unobservable.



Realist tidak sependapat dengan ungkapan bahwa 
pengetahuan saintifik kita terbatasi dengan kemampuan 
mengobservasi. 
Realist percaya bahwa kita telah memiliki substansi 
pengetahuan dari realitas unobservable. 
Ada alasan untuk mempercayai bahwa teori saintifik kita 
adalah benar dan teori saintifik kita berbicara tentang 
entitas unobservable. 
Contohnya adalah teori atom tentang materi. Teori atom 
mampu menjelaskan banyak fakta tentang dunia. Menurut 
realist, ini adalah bukti yang baik bahwa teori tersebut 
benar, yaitu bahwa materi   benar-benar tersusun atas atom 
seperti yang dikatakan teori. 
Tentu teori dapat saja salah. Hanya karena atom adalah 
unobservable, tidak ada alasan untuk menginterpretasikan 
teori atom sebagai yang lain dari pada sebagai dimaksudkan 
untuk mendeskripsikan suatu realita.



Ada dua jenis anti-realist: 

Jenis pertama adalah yang 
berpandangan bahwa 
berbicara tentang 
unobservabel tidak dapat 
difahami secara literal. Jadi, 
saat seorang saintis berbicara 
tentang “elektron” kita jangan 
menganggap dia sedang 
berbicara tentang eksistensi 
entitas yang disebut 
“elektron” tetapi pembicaraan 
dia tentang elektron adalah 
sebuat metafora. 

Jenis kedua dari realist 
berpandangan agak lunak, 
berbicara tentang entitas 
unobservable harus 
diletakkan pada 
kepercayaan (janji): Jika 
suatu teori mengatakan 
bahwa elektron adalah 
bermuatan negatif maka 
dia benar jika elektron itu 
ada dan memang 
bermuatan negatif, tapi 
salah jika tidak demikian. 



THE “NO MIRACLES” ARGUMENT
Banyak teori yang ditujukan untuk menjelaskan 
entitas unobservable sukses secara empiris – 
memberikan prediksi yang sangat baik tentang 
tabiat objek dalam dunia observabel. 

Contoh: 

• Teori kinetik gas. 

• Sumbangannya dalam aspek teknologi, seperti 
pemahaman tentang laser, yang didasarkan pada 
teori tentang penjelasan apa yang terjadi saat 
elektron pindah dari lintasan yang lebih luar ke 
lintasan yang lebih dalam pada atom. 



Sukses empiris dari teori-teori yang menempatkan entitas 
unobservable merupakan satu dari basis argument terkuat 
dari realisme saintifik, yang disebut “no miracles” argument. 
Menurut argument ini: akan merupakan suatu kebetulan 
yang luar biasa bila suatu teori tentang atom dan elektron 
memberikan prediksi yang akurat tentang dunia observable, 
kecuali bahwa elektron dan atom adalah ada. 
Jika atom dan elektron tidak ada, apa yang menyebabkan 
prediksi teoritik dan hasil observasi demikian dekat hasilnya? 
Demikian juga dalam hal teknologi. Jika atom dan elektron 
hanya merupakan “fiksi yang menyenangkan”, seperti yang 
anti-realist pertahankan, lantas mengapa laser bekerja? 
Dalam hal ini, menjadi anti-realist sama saja dengan 
mempercayai miracles. Karena jelas, lebih baik tidak percaya 
pada miracles jika ada alternatif non miracles, kita harus 
menjadi realist ketimbang anti-realist. (???)



Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk 
menjustifikasi bahwa realist benar dan anti-realis 
salah. Tetapi lebih merupakan suatu penjelasan 
yang masuk akal – suatu inferensi kepada 
penjelasan yang paling baik. Fenomena yang 
dijelaskan adalah fakta bahwa banyak teori yang 
memfostulatkan entitas unobservabbel menikmati 
sukses yang tinggi secara empiris. Penjelasan 
terbaik dari fakta ini, menurut para realist, adalah 
bawa teori tersebut adalah benar – entitas dalam 
pertanyaan adalah benar ada, dan bertabiat 
seperti yang dikemukakan oleh teori. Jika ini tidak 
diterima, maka sukses empiris tersebut 
merupakan suatu misteri yang takterjelaskan.



Anti-realist merespon terhadap “no miracles” argument 
dengan berbagai cara. 
Salah satu responnya adalah dengan mengambil dasar 
kepada fakta sejarah sains. Sejarah sains menunjukkan 
bahwa ada teori yang memiliki sukses empiris pada 
jamannya tetapi sekarang terbukti salah; Larry Laudan 
menginventarisinya ada 30 teori yang demikian. 
Contohnya teori flogiston tentang pembakaran. Teori ini, 
yang berjaya sampai akhir abad ke 18, yang mengatakan 
bahwa jika sesuatu terbakar maka akan dikeluarkan zat yang 
disebut flogiston ke dalam atmosfer. Guru kimia modern 
mengajarkan bahwa hal tersebut tidak benar: tidak ada zat 
yang dimaksudkan sebagai flogiston. Tetapi pembakaran 
terjadi bila sesuatu bereaksi dengan oksigen. Walaupun 
flogiston tidak ada, teori flogiston telah sukses secara 
empirik pada masanya.



Contoh sejenis ini untuk masalah “no miracles” 
argument untuk saintis realist adalah terlalu cepat. 
Klaim berbasis pada banyaknya bukti empiris yang 
cocok dengan teori sebagai bukti kebenaran adalah 
tidak benar. 

Sejarah menunjukkan bahwa banyak teori yang 
dulunya cocok dengan bukti empiris menjadi salah 
dikemudian hari. 

Bagaimana dengan teori yang berlaku saat ini? 

Apa jaminan bahwa teori atom tidak akan 
mengalami hal yang sama dengan teori flogiston?



Hal tersebut merupakan perlawanan yang sangat 
kuat dari anti-realist, tetapi tidak sepenuhnya 
desisif. Terhadap ungkapan tersebut, realist 
memodifikasi argument-nya sedikit. 

Sukses empiris dari teori merupakan suatu bukti 
bahwa apa yang dikatakan teori tentang dunia 
unobservable adalah mendekati kebenaran. Sukses 
empiris bukan hanya masalah kecocokan data 
observasi yang diperoleh, tetapi lebih merupakan 
masalah fasilitas yang “memungkinkan kita untuk 
memprediksi fenomena observasional baru yang 
belum diketahui sebelumnya”.



Modifikasi argumen tersebut telah menyelamatkan 
“no miracles” argument, paling tidak dari sisi 
antitesa berbasis sejarah sains, tetapi tidak berarti 
steril. 
Salah satu yang tersisa adalah teori tentang cahaya, 
yang dikemukakan oleh Christian Huygens pada 
1690. Menurut teori ini, cahaya terdiri dari vibrasi 
serupa gelombang dalam medium invisiable yang 
disebut eter, yang telah dipandang sebagai sesuatu 
yang memenuhi keseluruhan univers. (Rival terhadap 
teori ini adalah teori partikel cahaya, difavoritkan 
oleh Newton, yang menyatakan bahwa cahaya terdiri 
dari partikel-partikel yang sangat kecil yang 
diemisikan oleh sumber cahaya). 



Teori gelombang tidak diterima secara luas sampai 
seorang ahli fisika Francis, Auguste Fresnel 
memformulasikan suatu versi matematis teori 
tersebut pada 1815, dan menggunakannya untuk 
memprediksi beberapa fenomena optis. Eksperimen 
optikal mengkonfirmasi prediksi Fresnel, meyakinkan 
para saintis abad 18 bahwa teori tersebut adalah 
benar. Tetapi fisikawan modern menyatakan bahwa 
teori tersebut tidak benar: tidak ada sesuatu yang 
disebut eter, sehingga cahaya tidak terdiri dari 
gelombang di dalamnya. Lagi kita punya contoh teori 
yang sukses secara empiris tetapi lagi menjadi salah 
dikemuian hari.



Kejadian penting ini merupakan contoh yang 
bertentangan bahkan dengan “no miracles” argument 
termodifikasi. Teori Fresnel membuat prediksi baru, 
sehingga dikualifikasikan sebagai sukses secara empiris.
Dan sangat sulit menerima bahwa teori Fresnel dapat 
dikatakan “mendekati benar” karena teori tersebut 
didasarkan pada ide tentang eter, yang tidak eksis. 
Apapun sebenarnya yang dimaksud untuk suatu teori 
mendekati kebenaran, persayarat yang penting jelas 
bahwa  entitas dari teori berbicara tentang benar-benar 
adanya. Pendeknya, teori Fresnel yang secara empirik 
sukses bahkan menurut suatu pemahaman yang ketat, 
tetapi tidak mendekati kebanaran. Moral dari cerita ini, 
menurut anti-realist, adalah bahwa tidak harus 
mengasumsikan bahwa teori sains modern  adalah 
berada pada garis yang benar (bahkan secara kasar), 
hanya karena secara empiris mereka sukses.



Oleh karena itu, apakah “no miracles” argument 
merupakan suatu argument yang baik bagi realisme 
saintifik masih merupakan pertanyaan terbuka. Di satu 
sisi, argument tersebut terbuka bagi banyak keberatan, 
seperti telah kita lihat. Disi lainnya, ada sesuatu yang 
secara intuitif menguatkan pada argument. 
Memang sangat sulit untuk menerima atom atau 
elektron mungkin tidak ada, bila kita 
mempertimbangkan sukses teori yang 
mempostulatkan entitas-entitas tersebut. Tetapi teori 
sains menunjukkan bahwa kita harus sangat hati-hati. 
Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, kita harus 
sangat hati-hati tentang asumsi bahwa teori saintifik 
kita saat ini adalah benar, bagaimanapun cocoknya 
dengan data.



PERBEDAAN OBSERVABLE/UNOBSERVABLE

Sentral perdebatan adalah tentang sesuatu yang disebut observable 
dan unoservable.

Entitas seperti elektron secara jelas tidak terobservasi dengan 
cara biasa, tetapi dapat terdeteksi dengan peralatan yang cocok 
seperti detektor partikel. Detektor partikel sederhana adalah 
kamar kabut, yang terdiri dari sebuah ruangan tertutup yang diisi 
dengan udara yang di jenuhkan dengan uap air. Saat partikel 
bermuatan, seperti elektron, melalui kabut tersebut maka 
elektron akan menghantam atom netral, berubah menjadi ion; 
dan terbentuk tetesan air yang dapat teramati dengan mata 
telanjang. Kita dapat mengikuti lintasan elektron dengan 
memperhatikan lintasan tetesan air. Apakah ini menunjukkan 
bahwa elektron terobservasi? Kebanyakan filsuf menyatakan 
“tidak”.  Kamar kabut menyebabkan kita mendeteksi elektron, 
tetapi tidak mengobservasi secara langsung. Seperti halnya kita 
mengamati lintasan jet dari asap/kabut yang dikeluarkannya 
tetapi kita tidak melihat adanya jet.



Grover Maxwell (filsuf Amerika awal 1960-an) mengajukan 
problem kepada anti-realist dalam sekuen sebagai berikut: 

Melihat pada sesuatu dengan mata telanjang, melihat pada 
sesuatu lewat kaca jendela, melihat pada sesuatu melalui 
sepasang kacamata yang kuat, melihat pada sesuatu melalui 
binokuler, melihat pada sesuatu melalui mikroskop yang kuat, 
dst. (sangat mulus sekuensinya)

Jadi, bagaimana kita memutuskan mana yang termasuk 
mendeteksi dan mana yang termasuk mengobservasi?

Dapatkah seorang ahli biologi mengobservasi suatu objek 
melalui mikroskop, atau dia hanya mendeteksi keberadaannya 
sebagaimana seorang ahli fisika mendeteksi kehadiran elektron 
dalam kamar kabut?  Jika sesuatu hanya dapat dilihat melalui 
alat yang canggih, apakah dia sebagai observable atau 
unobservable?  Seberapa canggih harusnya suatu alat agar 
dapat kita katakan mendeteksi ketimbang mengobservasi?



Argumen Maxwell adalah sangat kuat, tetapi tidak 
sepenuhnya desisif. Bas van Fraassen, seorang 
anti-realist kontemporer ternama  mengklaim bahwa 
argumen Maxwell hanya menunjukkan bahwa 
“observable” sebagai suatu konsep vague, tidak jelas.

Tetapi van Fraassen menunjukkan bahwa konsep vague 
adalah bermanfaat. Botak sebagai contoh. Karena 
kebotakan rambut dapat terjadi secara berangsur, ada 
banyak orang yang tidak jelas apakah dia dikategorikan 
botak atau tidak. Tak seorangpun dapat berdebat 
bahwa perbedaan antara botak dan gaya rambut 
adalah tidak nyata atau tak penting karena kebotakan 
adalah vague. Konsep tidak pasti ini jelas bermanfaat 
karena ketidakpastiannya.



UNDERDETERMINATION ARGUMENT

Dalam kasus teori kinetik gas, penjelasan yang mungkin 
adalah bahwa gas terdiri dari sejumlah partikel yang 
bergerak, seperti telah dijelaskan. Tetapi harus akan ada 
alternatif lain untuk menjelaskan penomena tersebut, yang 
mungkin benar dan bertentangan dengan teori kinetik gas. 
Oleh karena itu, teori saintifik yang menempatkan entitas 
unobservable tidak ditentukan oleh data observasional – 
selalu akan ada kemungkinan lain untuk menjelaskannya 
dengan kualitas yang sama baik bahkan lebih.

Ini maksudnya adalah bahwa data dapat secara prinsip 
dijelaskan oleh beragam teori dimana teori-teori 
tersebut  tidak kompatibel satu sama lainnya.



Realist menuduh anti-relist menerapkan 
argumen tersebut hanya secara selektif. Jika 
argumen tersebut digunakan secara konsisten, 
dia bekerja tidak hanya untuk unobservable 
tetapi juga untuk observable. Kenyatannya, 
banyak observable yang tidak pernah 
terobservasi. Contohnya, sejumlah 
mikroorganisme hidup di planet tidak dapat 
terobservasi secara langsung. Bahkan meteor 
yang menghantam bumi, tidak terobservasi 
hanya karena kita tidak berada pada tempat yang 
tepat pada waktu yang tepat.



PERUBAHAN DAN REVOLUSI SAINTIFIK



Ide saintifik berubah secara cepat!
• Lihatlah sains pada 50 atau 100 tahun yang lalu, atau lebih.
• Bandingkanlah perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

dunia sains dengan dunia intelektual lainnya.
• Banyak pertanyaan filosofis menarik yang diarahkan pada 

isu sekitar perubahan sains yang demikian cepat:
1) Apakah ada pola yang dapat dikemukakan terhadap 

cara sains berubah dari waktu ke waktu?
2) Saat saintist meninggalkan teori mereka, karena 

adanya teori baru, bagaimana kita harus 
menjelaskannya?

3) Apakah teori saintifik yang ada belakangan ini secara 
objektif lebih baik dari teori yang lebih lama?

4) Atau, apakah konsep dari objektivitas memberikan 
sense sepenuhnya?



• Kebanyakan dari diskusi modern tentang 
pertanyaan-pertanyaan tersebut berangkat dari 
karya Kuhn, seorang sejarahwan dan filsuf sains 
Amerika (The Structure of Scientifict Revolution, 
1963). Pengaruh dari pemikiran Kuhn demikian 
hebatnya.

• Mengapa demikian?

Untuk memahami mengapa ide Kuhn demikian 
mengendalikan, kita perlu melihat ke belakang, ke 
keadaan filsafat sains sebelum terbitnya buku 
tersebut !!!



Logic Positivist Filsafat Sains
Logic positivist memberikan perhatian yang besar terhadap 
sains, matematika dan logika. Awal abad ke 20 sains 
berkembang secara menakjubkan, dan memberikan impresi 
yang luar biasa kepada para positivist. Satu dari tujuan 
mereka adalah menjadikan filsafat itu sendiri lebih 
“saintifik”, dengan harapan akan terjadi kemajuan dalam 
dunia filsafat. Apa yang menjadikan sains demikian impresif 
terhadap para positivist adalah bahwa sains terlihat objektif. 
Mereka percaya bahwa pertanyaan saintifik dapat 
sepenuhnya didekati secara objektif. Teknik-teknik seperti 
tes instrumentasi memungkinkan saintis untuk 
membandingkan secara langsung teorinya dengan fakta, dan 
mencapai informasi, keputusan tak bias tentang teorinya. 
Bagi para positivist, sains merupakan suatu aktivitas yang 
secara paradigma objektif, jalan yang paling meyakinkan 
(pasti) untuk menuju kebenaran. 



Karena keyakinannya kepada sains, para positivist kurang 
memperhatikan sejarah sains. Bahkan mereka percaya 
bahwa para filsuf hanya sedikit belajar dari sejarah sains. 
Hal ini utamanya disebabkan mereka mengambil 
perbedaan yang tajam antara apa yang mereka sebut 
sebagai “CONTEXT OF DISCOVERY” dan “CONTEXT OF 
JUSTIFICATION”. Context of discovery mengacu kepada 
proses historis aktual yang mana saintis sampai pada 
suatu teori. Context of justification merujuk kepada cara 
saintis mencoba menjustifikasi teorinya setelah teori 
tersebut dikemukan – yang menyangkut testing teori, 
pencarian bukti yang relevan, dsb. Positivist percaya 
bahwa context of discovery adalah subjektif, proses 
psikologis yang tidak dikendalikan oleh aturan yang pasti, 
sementara context of justification adalah objektif dan 
logis. Mereka berpendapat bahwa filsuf sains harus 
mengkhususkan dirinya mempelajari  pada bagian 
context of justification.



• Contoh: Penemuan Kekule (Saintis Belgia, 1865) 
mengenai penemuannya tentang molekul benzena 
sebagai molekul yang memiliki struktur 
heksagonal.

• Hipotesisnya berdasarkan mimpi, nampak tidak 
saintifik. Kekule melakukan tes terhadap 
hipotesisnya.

• Bagi positivist, masalah hipotesis tersebut yang 
nampak bukan berasal dari pemikiran yang 
hati-hati dan sistematis adalah bukan persoalan. 
Yang dipermasalahkan adalah bagaimana dia 
melakukan justifikasi terhadap hipotesisnya. 
(TUGAS 1)



Tema penting lain dalam positivist filsafat sains 
adalah perbedaan antara teori dan fakta 
observasional; ini terkait dengan perbedaan 
observable/unobservable yang telah dibahas. 
Positivist percaya bahwa pertentangan antara rival 
teori saintifik dapat diselesaikan dalam suatu cara 
yang objektif sempurna melalui pembandingan 
teori-teori tersebut secara langsung dengan fakta 
observational netral, yang dapat diterima semua 
pihak.



Struktur dari Revolusi Saintifik

Menurut Kuhn:

Kurangnya perhatian terhadap sejarah sains telah membawa 
positivist kepada pembentukan gambaran sains yang tidak 
akurat dari enterpris saintifik. 

Contohnya revolusi saintifik Copernican dalam astronomi, 
Einstein  dalam fisika, dan Darwin dalam biologi. 
Masing-masing revolusi membawa kepada perubahan 
yang fundamental dalam pandangan dunia sains – 
mengganti ide yang ada sepenuhnya oleh ide yang baru.

Tentu revolusi tidak terjadi setiap saat!!!



Normal sains

Paradigma: terdiri dari dua komponen:
1) Satu set asumsi teori mendasar yang semua 

komunitas saintifik menerimanya pada waktu yang 
bersangkutan.

2) Satu set “exemplar” atau problema saintifik khusus 
yang telah diselesaikan oleh asumsi-asumsi teoritik 
tersebut, dan yang muncul dalam textbook dari 
disiplin yang dikaji.

►Paradigma lebih dari sekedar teori, paradigma 
merupakan sebuah pandangan saintifik menyeluruh – 
suatu konstelasi dari asumsi-asumsi yang disepakati, 
kepercayaan, dan nilai-nilai yang menyatukan 
komunitas saintifik dan mengakibatkan suatu normal 
sains berada.



Apa sebenarnya Normal Sains?
• Bagaimanapun suksesnya suatu paradigma, dia tetap 

menghadapi persoalan:
Penomena yang tidak mudah diakomodasi, mismatch antara 
prediksi teoritis dan fakta eksperimen, dsb.

• Pekerjaan para saintis normal sains adalah mencoba 
mengeliminasi kekurangan minor tersebut sambil mencari 
sekecil mungkin berubahan dari paradigma. Dia begitu 
konservatif – para praktisinya tidak mencoba untuk mencari 
penemuan yang  mengguncang tetapi lebih mengembangkan 
dan memperluas paradigma yang telah ada. Kuhn 
menyebutnya: “Normal sains tidak dimaksudkan untuk 
kebaruan dari fakta atau teori”. Kuhn menegaskan bahwa 
normal sains tidak mencoba untuk men-tes paradigma, 
sebaliknya menerima paradigma tanpa curiga, dan melakukan 
riset pada batas tersebut. Jika para saintis normasl sains 
menemukan konflik antara hasil kerjanya dengan paradigma, 
mereka menganggap bahwa kesalahan terjadi pada teknik 
eksperimen yang digunakannya, bukan kesalahan paradigma. 
Paradigma itu sendiri tidak dapat ditawar lagi.



Normal Sains 2Normal sains 1

Anomali

Revolusi Sains

SEMAKIN 
TIDAK 

AKOMODATIF



Mengapa ide Kuhn demikian berpengaruh?
 
• Disamping klaim deskriptifnya tentang sejarah sains, Kuhn 

mengemukakan tesis filosofis yang kontroversial.
 

Biasanya, kita menganggap bahwa saat saintis melakukan 
perubahan ke teori baru, mereka melakukannya atas dasar 
bukti objektif. Tetapi Kuhn berargumentasi bahwa 
mengadopsi paradigma baru melibatkan aspek 
kepercayaan. Dia menerima bahwa saintis dapat memiliki 
alasan yang baik untuk meninggalkan paradigma lama dan 
menerima yang baru, tetapi alasan saja tidak akan pernah 
secara rasional melakukan suatu perubahan paradigma. 
Mengapa suatu paradigma diterima oleh komunitas 
saintifik? Kuhn mengemukakan bahwa ada tekanan 
kelompok dari saintis terhadap yang lainnya. Jika suatu 
paradigma dipaparkan secara kuat, maka ada berpeluang 
untuk dapat memenangkannya.



Incommensurability and the 
theory-ladenness of data

Kuhn memiliki dua argumen filosofis untuk klaimnya, yaitu
1) Paradigma yang berkompetisi adalah “incommensurability” dengan 

yang lainnya;
2) Argumen berbasis “theory-ladenness” of data.
 
Incommensurability:
Buat Kuhn: Paradigma seorang saintis menentukan seluruh 
pandangannya terhadap dunia – dia melihat segala hal melalui lensa 
paradigmanya. Jika satu paradigma diganti dengan paradigma baru dalam 
suatu revolusi saintifik, saintis harus meninggalkan sepenuhnya 
framework konseptual tersebut. Secara metaforik, Kuhn mengemukakan 
bahwa sebelum dan setelah berganti paradigma, saintis hidup di dunia 
yang berbeda. Incommensurability merupakan ide bahwa dua paradigma 
dapat demikian berbeda sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan 
antara keduanya – tidak ada bahasa umum yang dapat digunakan untuk 
keduanya berantaraksi. Akibatnya, kedua paradigma yang bertentangan 
“gagal untuk kontak sempurna antara satu dengan yang lainnya”.



Doktrin incommensurability datang dari keyakinan 
Kuhn bahwa konsep saintifik melahirkan artinya dari 
teorinya dimana dia memainkan perannya. Jadi untuk 
mengerti konsep massa Newton, kita perlu memahami 
secara keseluruhan teori Newton – konsep tidak dapat 
dijelaskan secara independen dari teori yang 
memayunginya. Ide ini, yang kadang disebut “holism”, 
diambil secara serius oleh Kuhn. Menurut Kuhn, Newton 
dan Einsten berbicara tentang massa dalam bahasa yang 
berbeda.

Incommensurability menyiratkan bahwa perubahan 
saintifik, jauh dari titik pergerakan menuju kebenaran, 
adalah dalam suatu sens tak berarah: paradigma lama 
adalah tidak lebih baik dari yang baru, hanya berbeda.



Tentang  teory-ladenness of data:

Anggap kita sedng memilih dua teoi yang sedang konflik. Hal 
yang jelas untuk melakukannya adalah dengan melihat 
sejumlah data yang akan menentukan keduanya – seperti 
yang biasa dilakukan oleh filsuf tradisional rekomendasikan. 
Tetapi ini hanya mungkin jika ada data yang independen 
terhadap teori, dalam arti bahwa seorang saintis akan 
menerima data yang mana saja dari kedua teori dia yakini. 
Seperti telah kita lihat, positivist percata terhadap data yang 
netral terhadap teori (teory-neutral data), yang dapat 
menyediakan pengadilan yang adil terhadap dua teori yang 
berseteru. Tetapi, Kuhn berpendapat bahwa data yang netral 
dari terori secara ideal adalah sebuah ilusi – data tak 
terbantahkan terkontaminasi oleh asumsi-asumsi teori. 
Merupakan hal yang tak mungkin untuk mengisolasi suatu 
set data “murni” yang semua saintis dapat menerimanya 
tanpa memperdulikan persuasi teoritis mereka.



Teory-ladenness of data memiliki dua konsekuensi 
penting:
1) Isu antara dua teori yang berkompetisi tak dapat 

diselesaikan melalui bantuan data atau fakta, 
karena pandangan saintis terhada data atau fakta 
akan bergantung pada paradigma yang 
diterimanya.

2) Kebenaran objektif menjadi perlu dipertanyakan. 
Untuk berkategori benar secara objektif, teori atau 
kepercayaan kita harus cocok/sesuai dengan data 
atau fakta, tetapi fakta atau data itu sendiri 
terinfeksi oleh teori kita. Ini sebabnya mengapa 
Kuhn sampai kepada pandangan yang radikal 
bahwa kebenaran itu sendiri relatif terhadap suatu 
paradigma.



• Mengapa Kuhn berfikir bahwa semua data adalah 
teori-ladenness?

Ada paling tidak dua garis argumen yang teridentifikasi:
1) Tentang idea bahwa persepsi terkontaminasi secara kuat 

oleh latar belakang keyakinan – apa yang kita lihat 
bergantung (paling tidak sebagian) kepada apa yang kita 
percayai.

2) Laporan/report eksperimental/observasional seorang 
saintis sering dinyatakan dalam bahasa teoritis yang tinggi. 
Contohnya: saintis melaporkan hasil percobaannya 
dengan mengatakan “arus listrik mengalir melalui batang 
tembaga”. Tetapi pelaporan data tersebut berisi dengan 
sejumlah teori. Hal tersebut tak akan diterima oleh saintis 
yang tidak memiliki keyakinan standar tentang arus listrik, 
sehingga jelas hal tersebut tidak netral dari teori.



Kuhn dan Rasionalitas Sains
Diktrin Khun tentang perubahan paradigma, 
incommensruability, dan theory-ladenness of data 
nampaknya ganjil/bertentangan dengan pandangan 
positivist tentang sains sebagai suatu yang rasional, 
objektif, dan entreprise komulatif.  
Banyak pembaca buku pertamanya menganggap 
bahwa Kuhn ingin mengatakan bahwa sains secara 
keseluruhan merupakan aktiviats yang non-saintifik, 
sesuatu yang dikarakterisasi oleh dogma yang dibawa 
kepada suatu paradigma dalam normal sains, dan 
perubahan yang tiba-tiba dalam waktu yang 
revolusioner.



Kuhn berkilah bahwa dia tidak bermaksud 
demikian, tetapi ingin mengatakan bahwa 
dengan meninggalkan sejarah sains, positivist 
telah terjerumus kepada penyederhanaan yang 
berlebihan. Kuhn tidak bermaksud untuk 
menunjukkan bahwa sains tidak rasional, tetapi 
lebih menyediakan pandangan yang lebih baik 
tentang apa yang terlibat dalam rasionalisasi 
sains.

Beberapa komentator menyebutkan bahwa 
Kuhn tidak memberikan klarifikasi apapun!!!



• Terhadap hal tersebut, Kuhn membuat klaim yang 
terkenal bahwa “tidak ada algoritma” untuk pemilihan 
teori dalam sains. Apa maksudnya?

• Suatu algoritma adalah satu set aturan yang 
memungkinkan kita untuk menghitung jawaban terhadap 
suaru pertanyaan. Jadi algoritma untuk pemilihan teori 
merupakan satu set aturan yang bila digunakan kepada 
dua teori yang berseteru dapat menunjukkan kita mana 
yang harus dipilih.

• Positivist sering menulis seolah-olah:  diberikan satu set 
data dan dua teori yang berseteru, “prinsip dari metoda 
saintifik” dapat digunakan untuk menentukan teori mana 
yang superior. Ide ini adalah implisit dalam keyakinan 
mereka bahwa meskipun diskoveri merupakan kegiatan 
psikologis, justifikasi merupakan persoalan logic.



END OF PART 6



PERAN EKSPERIMEN DALAM SAINS



Sains merupakan reasonable enteprise berbasis pada 
bukti ekperimen, kritik, dan diskusi rasional. 

Richard Feyman: “The principle of science, the 
definition, almost, is the following: 
The test of all knowledge is 
experiment. Eksperiment is the sole 
judge of scientific truth”. 

Tentu tidak berarti untuk menghancurkan peran teori 
dalam sains. Teori yang benar dalam sains merupakan 
goal yang penting. Teori dapat menyediakan arah 
menuju eksperimen dan memvalidasi hasil eksperimen. 
Walaupun demikian, Feyman memberikan catatan 
bahwa eksperimen dapat menyediakan kita alasan 
yang baik untuk mempercayai  teori.



Eksperimen memainkan banyak peran dalam sains:
• Men-test teori dan menyediakan dasar pengetahuan 

saintifik
• Mengundang teori baru (dengan menunjukkan bahwa 

teori yang telah diterima adalah salah/tidak berlaku dan 
memulai memunculkan fenomena baru yang perlu 
ekplanasi)

• Menyediakan petunjuk kepada struktur dan bentuk 
matematis dari suatu teori dan dapat menyediakan bukti 
untuk keberadaan entitas-entitas yang terlibat dalam teori 
kita.

• Menyediakan ukuran kuantitatif bahwa suatu teori adalah 
penting.

• Tetapi, experimen juga dapat memiliki kehidupannya 
sendiri (dunianya sendiri). Saintis dapat menyelidiki suatu 
fenomena hanya karena hal tersebut terlihat menarik. Ini 
akan menyediakan bukti bagi teori berikutnya untuk 
mengekplanasinya.



HASIL EKSPERIMEN
Hacking, 1981: “Do we see through a microscop?”

Pertanyaan tersebut sesungguhnya menanyakan 
bagaimana kita sampai pada keadaan percaya/yakin 
terhadap suatu hasil eksperimen yang diperoleh 
melalui suatu instrumen yang kompleks? Bagaimana 
kita membedakan antara hasil yang valid dan artifact 
yang dihasilkan oleh alat tersebut? 

Jika eksperimen memainkan peran yang penting 
dalam sains dan menyediakan bukti dasar untuk 
pengetahuan saintifik, maka kita harus memiliki 
alasan yang baik untuk mempercayai hasilnya. 



Hacking mencatat bahwa meskipun perangkat eksperimen 
adalah “laden” dengan teori dari perangkat tersebut, 
observasi masih tegap/kuat (robust) walaupun ada 
perubahan dalam teori peralatan tersebut atau teori dari 
fenomena. Dia mengilustrasikan dengan kepercayaan 
terhadap gambar pada penggunaan mikroskop walaupun 
telah terjadi perubahan yang signifikan dalam teori 
mikroskop sejak Abbe menunjukkan pentingnya difraksi 
dalam operasinya. 
Eksperimenter memanipulasi objek di bawah mikroskop. 
Saat eksperimenter mengamati sel di bawah mikroskop, 
menyuntikan cairan ke dalam sel tersebut atau preparat, 
kita berharap sel mengalami perubahan bentuk atau warna 
saat hal tersebut dilakukan. Dengan mengamati efek yang 
diperdiksi menguatkan kepercayaan kita terhadap keduanya 
operasi sempurna dari mikroskop dan observasi.  



• Hacking juga mendiskusikan penguatan keyakinan 
seseorang terhadap suatu observasi melalui 
konfirmasi independen. Kenyataan bahwa pola yang 
sama dari titik-titik, dense bodies dalam sel, terlihat 
dengan mikroskop yang berbeda, seperti mikroskop 
biasa, polarisasi, fase kontras, fluoresnce, interference, 
elektron, acoustic, dsb, merupakan argumen untuk 
validitas dari observasi.

• Hacking berargumen secara benar bahwa akan 
merupakan suatu kebetulan yang mustahil jika pola 
yang sama dari titik-titik yang dihasilkan dalam dua 
sistem fisika yang secara total berbeda. Jika itu 
merupakan hasil yang benar, dan instrumen bekerja 
secara sempurna, argumen dari hasil eksperimen 
dapat dimengerti.



Jawaban dari Haching sama sekali tidak 
salah, tetapi, bagaimanapun jawaban 
tersebut tidak komplit/lengkap. 

         Apa yang terjadi jika seseorang 
melakukan eksperimen dengan hanya 
menggunakan satu jenis instrumen? 

Dalam hal ini diperlukan strategi lain untuk 
memvalidasi observasi.



Strategi Validasi Observasi:
• Ceking ekperimental atau kalibrasi, 
• Mereproduksi artifak yang diketahui terlebih dahulu 

muncul.
• Mengeliminasi sumber yang pasti dari error dan 

alternatif eksplanasi lain dari hasil.
• Mengunakan hasil itu sendiri untuk berargumen 

tentang validitasnya.
• Menggunakan teori yang well-corroborate secara 

independen dari penomena untuk menjelaskan hasil.
• Gunakan suatu peralatan berdasar pada teori yang 

well-corroborate.
• Guanakan argumen statistik.
• Gunakan “Blind” analysis.



Examples of epistemological strategies used by experimentalists in 
evolutionary biology, from H.B.D. Kettlewell’s [1955; 1956; 1958] 

Epistemological strategies Examples from Kettlewell

1 Experimental checks and 

calibration, in which the apparatus 

reproduces known phenomena

Use of the scoring experiment to verify 

that the proposed scoring methods 

would be feasible and objective

2 Reproducing artifacts that are 

known in advance to be present.

Analysis of recapture figures for

endemic betularia populations

3  Elimination of plausible sources of 

background and alternative result

Use of natural barriers to minimize 

explanations of the migration.

4 Using the results themselves to 

argue for their validity.

Filming the birds preying on the moths.

5 Using an independently 

well-corroborated theory of the 

phenomenon to explain the results.

Use of Ford’s theory of the

spread of industrial melanism.



6 Using an apparatus based on a 

well-corroborated theory

Use of Fisher, Ford, and Shepard 

techniques. [The mark-releasecapture 

method had been used in several 

earlier experiments]
7 Using statistical arguments. Use and analysis of large numbers of 

moths.

8  Blind analysis Not used.

9 Intervention, in which the 

experimenter manipulates the 

object under observation.

Not present

10 Independent confirmation using 

different experiments.

Use of two different types of traps to 

recapture the moths.



PERAN EKSPERIMEN
1.  Life of its own

• Hacking: Meskipun experimen sering mengambil peran penting dalam kaitan 
dengan teori, dia sering kali memiliki a life of its own. Contoh: Kekule dengan 
cincin benzena-nya, engemukaan observasi asli/pertama dari penemuan 
komet oleh Carolyn Herschel, radiasi panas oleh William Herschel, observasi 
Davy terhadap gas yang diemisikan oleh alga. Tak seorangpun dari 
eksperimenter tersebut mendasarkan observasinya kepada suatu teori. Juga 
pada eksperimen pengukuran spektra atomik, dan pekerjaan pada massa dan 
sifat partikel dasar. Kedua sekuen percobaan tersebut dikonklusi tanpa 
bantuan suatu teori.

2. Konfirmasi dan refutasi
• Eksperimen digunakan untuk melakukan pengujian dua atau lebih teori yang 

berbeda terhadap suatu penomena.
3. Komplikasi

• Dalam sains praktis, yang kita hadapi sering kali jauh lebih kompleks. Hasil-hasil 
eksperimen dapat bertentangan, atau bakan tidak benar. Hitungan teoritik 
dapat juga salah atau teori yang benar dapat diaplikasikan secara salah. Atau 
bahkan sangat mungkin ada kejadian dimana keduanya eksperimen dan teori 
adalah salah.

4. Peran lainnya: 
• Bukti untuk sautu entitas baru (Thomson dan elektron)
• Artikulasi suatu teori
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