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I Prinsip Non Kontradiksi

I.1 Definisi (Dari buku Metaphysics, Aristoteles)

Prinsip Non Kontradiksi merupakan bangunan dasar untuk membedakan benar dan salah, realitas

atau bukan realitas. Inti dari prinsip ini adalah, “Di semua yang ada, tidak mungkin ada

kontradiksi”

Prinsip IdentitasSub Prinsip 1

• Menyatakan bahwa sesuatu selalu sama dengan diri nya sendiri

• 𝐴 = 𝐴

Prinsip Ketiadaan KontradiksiSub Prinsip 2

• Menyatakan bahwa A selalu tidak sama dengan yang bukan A

• 𝐴 ≠ ҧ𝐴

Prinsip Ketiadaan Batas Sub Prinsip 3

• Menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu, misal nya 𝑋 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴 dan sekaligus tidak sama dengan 𝐴.

• 𝑋 = 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝑋 ≠ 𝐴 tidak mungkin dan tidak pernah terjadi



I Prinsip Non Kontradiksi

I.2 Ilustrasi

Prinsip Non Kontradiksi ini amat powerful, misal nya analisis proposisi berikut dengan Prinsip Non 

Kontradiksi; 𝑃 adalah proposisi “Tidak ada kebenaran apa pun kecuali harus bisa di indera”.

Jika 𝑃 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 → 𝑃 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎

Fakta: 𝑃 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎

𝑝 → 𝑞,𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑞 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ,𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑝 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ (terjadi kontradiksi

pada preposisi 𝑃

Dari kontradiksi di atas, maka 𝑃 menurut diri nya sendiri, 

tidak benar.



I Prinsip Non Kontradiksi

I.3 Penerapan

Prinsip Non Kontradiksi banyak di terapkan di berbagai bidang, salah satu nya amat luas di bidang

Matematika dan ilmu murni:

Reductio ad absurdum – Pembuktian proposisi matematis dengan

menggunakan kontradiksi

Penelitian dalam teori system, dinamika, control dan penerapan nya

Istilah lain pembuktian dengan prinsip non kontradiksi adalah Uji 

Konsistensi Logis



II Prinsip Kausalitas

II.1 Definisi dan Sifat Penting

Prinsip Kausalitas berbunyi: “Sesuatu membutuhkan sebab supaya dia ada”. Satu-satu nya yang tidak

butuh sebab hanyalah ada itu sendiri.

Prinsip ini mengakomodir hal-hal yang ada namun tidak inderawi, seperti gaya, elektron, medan listrik dll. 

Sifat penting kausalitas adalah:

• Satu sebab yang sama, akan menghasilkan akibat yang sama

• Prinsip kausalitas adalah hukum alam (Hukum Newton, 

relatifitas Einstein, Kirchoff, dll adalah hasil penerapan prinsip

kausalitas)

Keselarasan

• Ketika sebab itu terpenuhi, akibat nya langsung muncul, tidak

ada delay 

• Secara logis, akibat itu merupakan hasil dari sebab

Kesemasaan

sebab-akibat



II Prinsip Kausalitas

II.2 Kausalitas dan Korespondensi

Sebagian filsuf berpendapat, bahwa prinsip kausalitas merupakan hasil karespondensi (penghubung-

hubungan) yang dilakukan rasio manusia berdasarkan inderawi nya.

Ini dikarenakan sebagian filsuf waktu itu tidak menyukai konsep gaib (sesuatu yang tidak terindera). Dampak

dari prinsip karespondensi ini adalah:

Menolak Keberadaan Tuhan

• Tuhan adalah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa di rasakan langsung dengan indera. 

Sehingga otomatis prinsip karespondensi yang hanya menerima sesuatu yang inderawi, 

adalah manafikan keberadaan Tuhan.

Bangunan Sains dan Teknologi

• Kehilangan cara untuk membuktikan keberadaan alam di luar pikiran kita, dan di antara nya

keberadaan materi (electron, medan magnet, gaya). Arti nya, ini menghancurkan seluruh

bangunan sains dan teknologi.



II Prinsip Kausalitas

II.3 Penerapan

James Clark Maxwell, ilmuwan Scotlandia bidang Fisika. Menerapkan prinsip kausalitas dan pembuktian

logika matematika murni, berhasil menembus eksistensi dari gelombang yang sebagian besar nya tak

terindera.



III Prinsip Pembenaran dan Sumber Pengetahuan

III.1 Konsepsi

Semua pengetahuan harus ada sumber epistemic nya (epistemic source), sesuatu yang dikatakan benar atau

salah itu perlu diperjelas sumber pembenaran nya, epistemic nya, akar episemologi nya.

Penjelasan paling mendasar dari prinsip ini,adalah Konsepsi, pengetahuan sederhana, tanpa penilaian benar-

salah. Ada tiga teori konsepsi: 

Teori Plato

Teori Rasional

Teori Empirikal

• Pengetahuan adalah fungsi mengingat kembali

informasi yg pernah diperoleh

• Pengetahuan berada di alam yg lebih tinggi

(Archetypes)

• Percaya adanya dua sumber konsepsi, yaitu

penginderaan (sensasi) dan fitrah (non inderawi)

• Penginderaan sebagai satu-satu nya yang 

membekali akal manusia dengan konsepsi dan 

gagasan



III Prinsip Pembenaran dan Sumber Pengetahuan

III.2 Asensi

Sumber epistemic kedua adalah asensi, di adopsi dari Inggris assenting (pembenaran).

Pengetahuan sebagai pembenaran melibatkan penilaian (judgement). Beberapa pemikiran mengenai

sumber-sumber penilaian atau pembenaran:

Kaum Rasionalis – Kriteria pertama bagi

pikiran manusia adalah pengetahuan rasional

(proposisi umum ke khusus) 

Pengetahuan Intuitif, penyangkalan & 

pembenaran tak dpt terjadi atas 1 kasus

yang sama

Informasi dan pengetahuan teoritis, akal

tdk mempercayai kebenaran bbrp

proposisi, kecuali dg pengetahuan-

pengetahuan sebelum nya

Kaum Empirikal – Pengalaman sebagai asas

satu-satu nya utk mendapatkan penilaian yang 

benar (proposisi khusus ke umum)

Pengalaman Inderawi sebagai sumber

pertama pengetahuan manusia

Perjalanan Pikiran adalah dari proposisi

khusus ke proposisi umum, tidak

mengakui adanya pengetahuan rasional

yang mendahului pengalaman



IV Prinsip Positivisme

IV.1 Definisi, Era Renaisans dan Sains Modern

Positivisme adalah sistem filosofis yang mengakar dalam sains dan matematika. Ini didasarkan pada 

pandangan bahwa apa pun yang ada dapat diverifikasi melalui eksperimen, pengamatan, dan bukti

matematis/logis. Segala sesuatu yang lain tidak ada. Selain itu, positivis biasanya percaya bahwa kemajuan

ilmiah akan memberantas, atau setidaknya mengurangi masalah-masalah yang dihadapi umat manusia.  

• Tuhan adalah

segala-gala nya

• Manusia sebagai

pusat alam semesta

Abad 

Pertengahan

• Mulai berpikir atas

nalar nya sendiri

• Cikal bakal metode

penyelidikan ilmiah

Era Renaisans
• Terbit karya-karya

ilmiah besar spt

“Principia” Newton

• Terbentuk dasar-

dasar empirisme

Sains Modern 

Pasca-Renaisans



IV Prinsip Positivisme

IV.2 Filosof Modern dan Pasca Modern

Keberhasilan sains modern pasca-renaisans mempengaruhi pula perkembangan sudut pandang filosofis. 

John Locke, George Barkeley dan David Hume meletakkan dasar-dasar Empirisme maupun Positivisme. Hal 

tersebut kemudian mempengaruhi banyak filosof modern maupun pasca modern, antara lain:

Francis Bacon (1561-1626), Bapak Metode Ilmiah

• Mencetuskan suatu cara untuk menelaah sesuatu (scientific method).

• Menggariskan pengenalan empat kesalahan berpikir (yang ia sebut sebagai ‘idola’)

August Comte (1798-1857), Melahirkan Ilmu Sosiologi

• Tahapan pemikiran manusia; teologis (Tuhan), metafisik (substansi) & positif (ilmiah)

• Ranah sosial: Hubungan manusia bisa dibaca secara pasti, empirik & objektif

Alfred Jules Ayer (1910-1989), Positivisme Logik – Lingkaran Wina

• Anak empirisme, yg lebih keras paham nya dlm empirime dan positivisme

• “Mengandung makna, jika & hanya jika proposisi yg di ungkapkan dapat dibenarkan secara empirik”



IV Prinsip Positivisme

IV.3 Idola, Empat Kesalahan/Godaan Berpikir (Francis Bacon)

Id
o

la
Idola Trubus, menarik kesimpulan tanpa dasar secukupnya, percaya pada bukti yg

disodorkan pancaindera dengan dipengaruhi perasaan

Idola Specus, menarik kesimpulan berdasarkan prasangka, prejudice, dan selera a priori. 

Spt subjektivitas yg diliputi chauvinism, seksisme atau latar belakang budaya dan agama.

Idola Fori, menarik kesimpulan berdasarkan pendapat umum, atau bisa juga oleh kesalahpahaman

Bahasa. Kesalahan seperti kata yang sama memiliki arti yg berbeda bagi orang-orang yg berbeda, atau

kecenderungan manusia mencampuradukkan Bahasa dengan kenyataan. 

Idola theatri, menarik kesimpulan berdasarkan ideologi, kekuasaan atau pendapat-

pendapat para filsuf. Bisa juga oleh sebab dogma serta kepercayaan mistis.



IV Prinsip Positivisme

IV.4 Proposisi Dasar Empirisme dan Positivisme

Bentuk proposisional dari faham empirisme dan positivisme adalah: “Tidak ada pengetahuan atas sesuatu

yang tidak bisa di indera dan di ukur”. Doktrin ini bersandar pada beberapa proposisi dasar berikut:

Pengalaman inderawi adalah

sumber pertama

pengetahuan manusia, dan 

tidak ada pengetahuan

rasional apa pun yang 

mendahului pengalaman

Pengalaman inderawi adalah

asas satu-satunya untuk

membenarkan (to assent) 

kebenaran suatu proposisi

(memiliki makna jika dapat

dibenarkan secara empirik)

Suatu proposisi, jika mungkin

mencapai pengalaman

inderawi yang memberi

petunjuk tentangnya, 

meskipun kita tidak memiliki

pengalaman seperti itu, 

mempunyai arti & perlu

dibahas.



IV Prinsip Positivisme

IV.5 Kritik Terhadap Empirisme dan Positivisme

1
• Dalam pengamatan pengalaman apapun, mesti menerima prinsip non-kontradiksi terlebih dahulu

2
• Pengalaman inderawi kehilangan seluruh makna obyektif nya tanpa menerima terlebih dahulu prinsip 

kausalitas

3
• Bahkan pengalaman inderawi saja tidak mampu membenarkan adanya materi

4

• Bagaimana mungkin pengalaman inderawi membuktikan kesalahan inheren pada penginderaan 

dengan diri nya sendiri?

5

• Sehingga bagaimana mungkin semua eksperimen dilakukan? Jika keberadaan materi saja tidak

mampu di tahkik dan kesalahan inheren tak bisa teratasi?

6
• Dan bahkan bukankah semua proposisi yang dinyatakan tersebut tidak dapat di indera?



V Tiga Himpunan Dasar

V.1 Tiga Himpunan Dasar Dalam Proses Berpikir

Joseph Kosuth, pada 1965 dalam karya nya One and Three Chairs, mencerminkan tiga himpunan dasar

dalam proses berpikir manusia. Para filsuf menyebut nya dengan istilah “alam”, sebagai berikut:

Alam mental

atau himpunan

obyek dalam

pikiran manusia

Alam eksternal

atau himpunan

obyek di luar

pikiran manusia

Alam Bahasa

atau himpunan

Bahasa yang 

digunakan

manusia



V Tiga Himpunan Dasar

V.2 Penelaahan Tiga Himpunan Dasar Dalam Proses Berpikir

Aksioma dasar yang diambil, bahwa ketiga alam tersebut (mental, eksternal dan Bahasa) dalam kondisi

tertentu mungkin selaras. Artinya apa yang ada di alam eksternal mungkin ekivalen dengan apa yang di 

dalam pikiram manusia, selanjut nya juga ekivalen dengan pernyataan nya di alam Bahasa.

Bila aksioma dasar tersebut tidak diterima, maka akan terjadi dua hal berikut (Relativisme Uber Alles):

Meyakini Tidak ekivalenAlam Eksternal & Mental

• Hubungan antara alam mental manusia dengan alam eksternal runtuh. Menyebabkan bangunan pengetahuan subyek yang 

berpikir tersebut runtuh, karena semua pengetahuan nya tidak ekivalen dengan apapun dalam realitas sebenar nya. 

Meyakini Tidak ekivalenAlam Mental & Bahasa

• Subyek yang berpikir kehilangan possibility untuk mengkomunikasikan pengetahuan-pengetahuan nya.



V Tiga Himpunan Dasar

V.3 Studi Kasus 1: Rene Descartes 

Rene Descartes, Bapak Filsafat Modern, mengatakan dalam “Le Discours de la Methode”:

“Berhubung indera ada kala nya menipu kita, saya berniat menganggap bahwa apa yang biasa ditampilkan

oleh indera kita itu sebenar nya tidak ada”

“Dan terakhir, karena beranggapan bahwa semua pikiran yang muncul pada waktu kita sadar dapat juga 

dating ketika sedang tidur tanpa ada yang benar satu pun. Saya memutuskan untuk berpendapat bahwa

segala pendapat yang pernah terlintas dalam angan-angan tidak lebih benar daripada ilusi-ilusi dalam mimpi

saya”

“Namun segera sesudahnya saya menyadari bahwa sementara saya berpikir bahwa semua nya tidak benar, 

saya sebagai yang memikirkan nya haruslah merupakan sesuatu. Saya perhatikan bahwa kebenaran ini: Saya 

berpikir, jadi saya ada (Cogito ergo sum) begitu kokoh dan meyakinkan, sehingga anggapan kaum skeptis

yang paling berlebihan-pun tidak mampu menggoyahkan nya.” 



VI Non Kontradiksi dan Dialektika

VI.1 Logika Dialektis

Prinsip Non-Kontradiksi menjadi dasar sekaligus hakikat logika klasik (the very nature of classical logics).

Namun sebagian filsuf tidak percaya pada kesahihan prinsip non-kontradiksi, lebih jauh mereka percaya

bahwa justru kontradiksi-lah hal yang paling hakiki yang ada merupakan detak jantung seluruh alam. 

Contoh logika dialektis adalah sebagai berikut:

Tesa = Eksistensi itu ada.

Anti-Tesa = Eksistensi bukanlah sesuatu, karena ia adalah segala sesuatu, sehingga eksistensi tidak

maujud (tidak ada)

• Karena itu terjadi sintesa, yaitu sesuatu yg ada tapi tidak sepenuhnya ada yang tidak lain adalah gerak. Kesimpulan nya? 

Eksistensi nyata itu menjadi.

Tesa = Sesuatu itu hidup.

Anti-Tesa = Sesuatu yang hidup selalu berubah dan berkembang. Jika A berubah menjadi A’ maka A 

sebenarnya telah mati, dan kematian A merupakan syarat bagi kehidupan A’

• Sintesa = Setiap maujud hidup membawa kematiannya sendiri setiap saat untuk memperoleh kehidupannya.



VI Non Kontradiksi dan Dialektika

VI.2 Pengujian dan Bantahan Logika Dialektis

Apakah benar logika dialektis menggugurkan prinsip logika non-kontradiksi? Dengan analisis sederhana

dibawah ini, nampak nya jawaban pertanyaan tersebut negatif. Analisa nya sebagai berikut:

Bantahan

Logika

Dialektis

Pertama, jika prinsip non-kontradiksi gugur, maka suatu proposisi

bisa sekaligus benar dan salah, sehingga tidak perlu kita Bahasa lebih

jauh apakah pernyataan (proposisi) ini benar atau salah.

Kedua, pengertian kontradiksi yang dimaksud oleh para filsuf

tersebut bukan kontradiksi dalam logika klasik. Contoh nya

kehidupan A dan kematian A’ diartikan sebagai suatu kontradiksi. 

Padahal menurut logika klasik, ini tidak memenuhi syarat kesamaan

subyek (A’ berbeda dengan A)
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