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Ilmu Logika - Kerancuan Berpikir

Untuk mendalami ilmu filosofi, guna menghindari kesesatan berpikir, perlu dikenali pembahasan ilmu logika

yaitu tentang kerancuan berpikir.

Kerancuan dan kesesatan tersebut disebabkan oleh macam-macam faktor, misalnya: penarikan kesimpulan

yang terburu-buru, penggunaan kata yang bermakna ganda, penekanan kalimat yang tidak pada tempatnya, 

pengaruh orang banyak yang menyepakati sebuah pernyataan sebagai benar, dan lain sebagainya. Dalam

ranah ilmu logika, kerancuan dan kesesatan diistilahkan dengan fallacy (jamak: fallacies), yaitu:

1. Circular Reasoning

2. Fallacy of Dramatic Instance

3. Fallacy of Retrospective Determinism

4. Post Hoc Ergo Propter Hoc

5. Fallacy of Misplaced Concreteness

6. Argumentum ad Verecundiam

7. Fallacy of Composition

8. Bandwagon fallacy

9. Argumentum Ad Hominem



1 dari 9 - Circular Reasoning

Circular reasoning artinya pemikiran yang berputar-putar. Dalam circular reasoning

kesimpulan digunakan untuk mendukung asumsi, kemudian digunakan lagi untuk

menuju kesimpulan.

Kesimpulan

Asumsi

Ilustrasi:

Penerapan aplikasi baru TOS (Terminal Operating System), hipotesis

mahasiswa: “Apabila proses bisnis di suatu pelabuhan bisa

diubah dan dikembangkan ke arah yang baik, maka TOS 

(Terminal Operating System) bisa bekerja dengan baik.”

Lantas, “Apa buktinya proses bisnis di pelabuhan diubah dan 

dikembangkan ke arah yang baik?”

Ia menjawab, “Kalau aplikasi TOS bekerja dengan baik, Pak.”

Dosen bertanya lagi, “Kalau aplikasi TOS bekerja dengan baik, artinya

apa?” Di jawab: “Artinya proses bisnis di pelabuhan sudah baik.” 



2 dari 9 - Fallacy of Dramatic Instance

Akar atau sumber fallacy ini adalah generalisasi berlebihan (over-generalization). Artinya

adalah menggunakan satu-dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat umum.

Secara umum, stereotip-stereotip yang bernuansakan SARA biasanya masuk dalam

fallacy ini.
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3 dari 9 - Fallacy of Retrospective Determinism 

Kerancuan berpikir ini adalah selalu mengambil acuan “kembali ke masa lalu”. Karena itu,

kesalahan berpikir ini disebut restropective (melihat ke belakang). Kesalahan berpikir ini

biasanya efektif untuk menghalangi perubahan dan melindungi status quo.
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4 dari 9 - Post Hoc Ergo Propter Hoc

Dalam Bahasa latin, post artinya sesudah, hoc artinya demikian, ergo artinya karena

itu, propter artinya disebabkan. Jadi makna kerancuan berpikir post hoc ergo propter

hoc adalah karena dua peristiwa terjadi berurutan secara temporal, maka disimpulkan

bahwa yang pertama adalah sebab bagi yang kedua.
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5 dari 9 - Fallacy of Misplaced Concreteness

Kerancuan berpikir ini salah meletakkan dengan menganggap suatu hal itu konkret,

padahal hal tersebut abstrak. Ilustrasi di bawah ini adalah sebuah proposal bisnis dari dua

kacamat ayng berbeda, fresh graduate dan pengusaha.

Fresh Graduate: Proposal bisnis konkret

dengan angka estimasi potensi penjualan

yang amat menggiurkan.

Pengusaha: Proposal belum mencakup

daftar resiko, rencana mitigasi dan SDM 

yang di butuhkan. Masih jauh dari konkret



6 dari 9 - Argumentum ad Verecundiam

Kesalahaan berpikir ini menggunakan argumen yang menggunakan otoritas, padahal

otoritas tersebut ambigu atau pun tidak relevan. Otoritas yang dimaksud di sini adalah

seseorang atau sesuatu yang sudah diterima kebenarannya secara absolut.

Teori evolusi itu sesat, 

bertentangan dengan

ajaran Kitab Suci
Ajaran kitab Suci tidak secara 

langsung mengatakan teori 

evolusi itu sesat. Tergantung 

bagaimana penafsiran nya 



7 dari 9 - Fallacy of Composition

Kesalahan berpikir ini muncul ketika seseorang menyimpulkan bahwa ada sesuatu

yang benar dari keseluruhan fakta, bahwa benar sebagian dari keseluruhan (atau

bahkan setiap bagian yang benar)

Roda ini terbuat dari karet

Maka kendaraan yang 

menjadi bagiannya juga 

terbuat dari karet

Padahal kenyataan nya karet

hanyalah salah satu dari

bahan yang membentuk

sebuah kendaraan



8 dari 9 - Bandwagon fallacy

Bandwagon fallacy adalah ketika seseorang mendasarkan argumen pada arus

mayoritas pendapat yang ada. Jenis ini seringkali dijumpai di masyarakat Indonesia, juga

pembentukan opini publik oleh media

"Mengapa kamu

yakin bahwa si A 

adalah pembunuh si

B?"

"Karena semua

orang berkata sama

dan bukti juga 

mengarah ke dia"



9 dari 9 - Argumentum Ad Hominem

Orang yang menggunakan logical fallacy Ad Hominem akan menyerang individu

daripada argumen yang seharusnya diperdebatkan. Dalam masyarakat yang komunal

seperti masyarakat Indonesia cara menilai orang dengan melakukan stereotip masih

sangat kuat

"Mengapa anda tidak

memperbolehkan orang 

yang beragama lain bekerja

di kantor ini? Bukankah

mereka juga memiliki hak

yang sama?"

"Karena orang yang 

beragama lain sulit diajak

bekerjasama dan saya tidak

mau ada karyawan semacam

itu.”


