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Teori Kebenaran
Keberadaan Sesuatu

Kebenaran? Apa
yg benar-benar
ada, sesuai dgn
kenyataan? 

Apa itu nyata? 
Apa itu benar-
benar ada?

Apakah
gelombang
elektromagnetik, 
atau gelombang
gravitasi itu
nyata? Atau
hanya konsep yg
tidak mempunyai
kenyataan?



Keberadaan
Tiga Modus Keberadaan

• Segala sesuatu itu mesti ada

• Tuhan itu mesti ada

Necessary 
Being

• Segala sesuatu yang nyata ada nya

• Smartphone, meja, manusia

Possible 
Being

• Segitiga yang jumlah sudut nya kurang dari 180 derajat

• Segala seuatu yang sekaligus A dan sekaligus bukan A

Impossible 
Being



Keberadaan
Impossibility (Kemustahilan)

Empiris Praktis

• Sesuatu yang tidak 
mungkin untuk kondisi 
atau teknologi saat ini, 
namun masih mungkin 
terjadi/bisa dilakukan 
dengan teknologi atau 
teknik yang mungkin 
akan ditemukan di 
masa depan

• Menempuh perjalanan 
dari Jakarta ke New 
York dalam tempo 30 
menit saja

Empiris Scientific

• Sesuatu yang secara 
empiris (terbukti) tidak 
mungkin terjadi

• Melarutkan emas ke 
dalam air

Non-Empiric Scientific

• Sesuatu yang tidak 
mungkin terjadi 
berdasarkan riset yang 
dilakukan tanpa di 
dukung data 
kuantitatif yang kuat, 
sifat nya teori yang 
bisa di dukung dengan 
perhitungan 
matematis

• Tidak mungkin apapun
melaju melebihi 
kecepatan cahaya

Logic

• Sesuatu yang secara 
logika saja tidak 
mungkin, karena 
kontradiktif 

• Tidak mungkin 
seseorang di sebut 
tinggi kalau tinggi 
badan nya 150 cm



Kemungkinan Keberadaan Sesuatu



Teori Kebenaran
Struktur

Tujuan dari segala ilmu adalah demi mencari kebenaran. Namun pertanyaan berikutnya adalah
lebih sulit: Apa itu kebenaran? Dalam ilmu logika, kebenaran mempunyai sejumlah teorinya
sendiri. 

Teori Kebenaran Dasar

• Teori Kebenaran
Korespondensi

• Teori Kebenaran Koherensi

Teori Kebenaran Lain

• Teori Kebenaran
Intersubjektif

• Teori Kebenaran Pragmatis



Teori Kebenaran Dasar
Korespondensi

Teori kebenaran korespondensi mensyaratkan sesuatu sebagaimana panca indera kita
menangkapnya. Misalnya, jumlah siswa di kelas saat ini adalah dua puluh orang. teori kebenaran
korespondensi mensyaratkan pengalaman sebagai basis kebenaran. Dengan kata lain, “Truth is an 
agreement between a proposition and a fact”. Namun teori ini ada kelemahan nya:

Teori ini berasumsi bahwa asumsi bahwa dalam tataran ideal, ada hal yang sama dan sesuai antara
persepsi internal dengan kenyataan eksternal. Padahal ada faktor pengalaman dari tiap orang.

Persoalan Bahasa, kata-kata dan bahasa selalu bersifat representatif dan tidak mampu mewakili
realitas faktual dengan sebenar-benarnya.

Dalam dunia pengetahuan, manusia juga memiliki pengetahuan tentang definisi, hubungan, dan 
nilai seperti matematika, logika, dan etika. Banyak yang di luar batas pengalaman inderawi.



Teori Kebenaran Dasar
Koherensi

Teori kebenaran koherensi melengkapi kekurangan Teori Korespondensi, mensyaratkan
kemasukakalan secara rasional alih-alih indrawi. Kunci nya adalah konsistensi berpikir. Hukum nya
yaitu suatu proposisi dikatakan benar jika proposisi itu konsisten dengan proposisi lain yang sudah 
diterima atau diketahui kebenarannya. Beberapa kritik untuk teori ini:

• Sejumlah proposisi dlm sebuah ungkapan bisa saja saling berhubungan satu sama lain, namun
salah

• Teori koherensi tidak membedakan antara kebenaran yang konsisten dan kesalahan yang 
konsisten

Masalah
Konsistensi

• Sangat mungkin suatu proposisi begitu terjalin satu sama lain membentuk suatu sistem yang 
benar-benar logis, namun tidak nyata atau hanya berupa khayalan atau hasil kreativitas imajinasi

• Contoh nya seperti novel atau cerpen, yang mana jalinan narasinya begitu utuh dan logis, tapi
tidak mencerminkan kenyataan.

Imajinasi vs 
Kenyataan



Teori Kebenaran Lain
Intersubjektif

Menyatakan bahwa kebenaran itu sendiri merupakan kesepakatan para ahli atau konstruksi kuasa
tertentu. Thomas Kuhn termasuk penganut teori ini yang mengatakan bahwa suatu teori ilmiah
dianggap benar jika disetujui oleh komunitas ilmuwan bidang yang bersangkutan sebagai benar.

“There is no standard 
higher than the assent 

of the relevant 
community” – Thomas 

Kuhn



Teori Kebenaran Lain
Pragmatis

Teori kebenaran yang justru paling sederhana. Teori kebenaran ini tidak mementingkan korelasi dan 
korespondensi, selama suatu proposisi itu punya nilai kegunaan. Dalam bahasa lain, menurut salah 
satu pencetusnya, Charles S. Peirce, ide itu menjadi benar, jika terlihat secara faktual akibat-akibat
praktisnya dalam hidup manusia. Ilustrasi:

1

• Misalnya, pernyataan “Tuhan itu ada”, tidak dipusingkan sebagai
sesuatu yang bermanfaat untuk penginderaan atau penalaran. 
Melainkan pertanyaannya disederhanakan: Apakah keberadaan Tuhan, 
punya nilai guna bagi hidup saya?

2
• Bisa juga teori kebenaran pragmatik ini ditunjukkan lewat pernyataan

seorang paranormal, “Tidak penting apakah metode yang saya
gunakan ini benar atau salah, yang penting Anda sembuh, kan?



Keterkaitan Teori Kebenaran
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