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Lingkaran Wina vs Metafisika

Kelompok Lingkaran Wina atau Positivisme Logis berkembang pada 
tahun 1920-an. Isinya adalah para ilmuwan terkemuka di Wina masa itu 
seperti Moritz Schlick, Rudolf Carnap, dan Otto Neurath. Bersama-sama 
mereka bersemangat untuk membuat sains terpadu atau unified science.

Menghindari kekeliruan dalam membedakan mana yang bermakna
(meaningful) dan mana yang tidak bermakna (meaningless)

• Untuk mencapai hal tersebut, terlebih dahulu diungkapkan sebuah pernyataan yang 
terkenal: “Pernyataan yang bermakna adalah yang terbuka kemungkinan terhadap 
verifikasi”

Lingkaran Wina Menolak Paham Metafisika

• Positivisme Logis kemudian lewat rumus tersebut dengan tegas menolak metafisika karena
dianggap, “Tak lebih dari sekedar serangkaian pernyataan tak bermakna.” Mereka berharap
setelah demarkasi tegas ini, sains bisa bersatu dalam satu bahasa yang bermakna.



Pandangan Karl Popper

Menolak Positivisme 
Logis

•Pernyataan
metafisika, 
meskipun tidak
ilmiah dan tidak
terbuka terhadap
verifikasi, namun
bukan berarti tidak
bermakna.

Harmoni Sains dan 
Metafisika

•Sains hanya
mungkin berdiri
dengan suatu
keimanan atau
keyakinan tertentu
terhadap
seperangkat gagasan
metafisika yg tidak
testable (teruji) 
secara empiris.

Cacat logika dalam 
induksi

•Selama ini sains
menggunakan jalan
pikir induktif atau
berpikir dari khusus
ke umum. Padahal, 
kata Popper, tidak
mungkin
pernyataan
partikular bisa jadi
universal.



Solusi Karl Popper
Deduksi dan Falsifikasi

Empiris/Tak 
Terbantah 

(Mendekati 
Kebenaran)

Falsifikasi

Deduksi

“Bagi saya tidak ada yang namanya kebenaran. Yang ada adalah penangguhan: 
Segala sesuatu adalah benar sampai dibuktikan salah.” (Karl Popper)

Berbagai pernyataan dalam sains sesungguhnya hanya
semacam pengajuan hipotesis saja untuk kemudian
diuji dengan berbagai ragam teori dan juga kenyataan
empirik.

Jika pernyataan itu bertahan dari upaya-upaya
menyalahkannya (falsifikasi), maka pernyataan itu bisa
dianggap “mendekati” kebenaran (Popper tidak
pernah secara gamblang menyatakan suatu teori
adalah mengandung kebenaran mutlak).



Solusi Karl Popper
Deduksi dan Falsifikasi

Dua tokoh besar yang menjadi salah satu sumber inspirasi Karl Popper

Dipengaruhi oleh 
Aristoteles

Popper menolak logika 
induksi dan 
mengembangkan 
metode “Deductive
method of science
discovery (falsifikasi)”

Logika 
Deduksi

Dipengaruhi oleh 
Albert Einstein

Fisika modern
memberi dampak thd
kemajuan filsafat ilmu, 
salah satunya masalah
logika induksi vs
logika deduksi

Scientific
Discovery



The Problem of Induction

Pertanyaan apakah inferensi induktif itu dapat dijustifikasi, atau dengan syarat apa
dapat dijustifikasi, dikenal sebagai masalah induksi.

Sains Empirik adalah Metode
Induktif

Induktif bila ia menyimpulkan
pernyataan2 universal dari 

pernyataan2 partikular

Betapa pun besarnya jumlah
sekumpulah fakta, secara logis
tidak bisa disimpulkan suatu 

kebenaran umum (David Hume)



Infinite Regress
Karl Popper menolak prinsip induksi sebagai metoda sains secara total, termasuk prinsip induksi
berbasis probabilitas juga tidak valid. Berikut adalah argumentasi Popper dalam meruntuhkan
prinsip induksi.

Karena digunakan sebagai landasan
berbagai teori sains, maka prinsip
induksi harus merupakan suatu

pernyataan universal.

Untuk menjustifikasinya kebenaran 
prinsip induksi, harus menggunakan

inferensi induksi. Dan untuk
menjustifikasi hal ini, harus

mengasumsikan adanya suatu
prinsisip induksi lain yang tingkatnya

lebih tinggi, dst

Maka upaya utk mendasarkan 
prinsip induksi pd pengalaman

runtuh, karena akan mengakibatkan
suatu rantai argument tanpa ujung

(infinite regress).



Pengujian Teori atau Hipotesa
berdasarkan Deduksi
Popper mengembangkan logika penemuan saintifik yang berlawanan dengan seluruh
upaya meletakkan logika induksi sebagai dasar sains. Kerangka kerja yang ditawarkan
Popper adalah metoda deduktif pengujian (the deductive method of testing). Misalkan P adalah 
hipotesa yang hendak diuji kebenarannya:

Misal p1, p2, p3, dan seterusnya
adalah implikasi (atau necessary 
condition) dari P, dalam arti bila 
P benar maka p1 bener, bila P 
benar maka p2 benar, bila P 
benar maka p3 benar , dst.

Maka bila salah satu dari p1, p2, 
p3 dan seterusnya salah, maka P 
salah.

Namun bila p1, p2, p3 dan 
seterusnya hingga pn benar, 
tidak ada bukti bahwa P salah.

Waluapun tidak cukup bukti
bahwa P benar. Dalam hal ini, P 
cukup baik untuk dijadikan
hipotesa sandaran atau teori
sementara (corroborated), sejauh
belum ada pi yang bernilai salah 
yang mem-falsifikasi P.



Creative Intuition dan Binfuhlung (Cinta 
Intelektual) Sebagai Sumber Scientific
Discovery

Bagaimana teori-teori dan hipotesa-hipotesa bisa diciptakan jiwa manusia
tanpa induksi? Bagi Popper, setiap penemuan mengandung “sebuah unsur
irasional”atau “suatu intuisi kreatif”dalam pengertian Henri Bergson.

Intuisi Kreatif

Induksi amat berbeda dengan intuisi 
kreatif. Intuisi kreatif mensyaratkan 

pembacaan dan pemahaman dan suatu
keyakinan tertentu terhadap Harmoni
dan sifat Elegan dari semesta, sehingga

pernyataan-pernyataan scientific 
discovery mengarah menuju suatu pola
yang lebih tinggi, lebih mencakup, lebih
simple , lebih harmonis dan lebih indah.

Intuisi kreatif bertalian dengan semangat
menemukan atau spirit of discovery yang

berhubungan dengan kebenaran-
kebenaran baru yang ada dalam diri kita
sendiri, dalam jiwa kita. Hal semacam ini

membedakan induksi dengan intuisi
kreatif yang oleh Bergson berhubungan

dengan gairah hidup (elan vital).

Memang hal seperti ini tampak seperti
sesuatu yang “tidak ilmiah”. Einstein
menyebutkan bahwa penemuan itu

mengandung suatu Cinta yang penuh
misteri. Hukum-hukum yang ditemukan
Einstein, dalam pengakuannya sendiri, 
tidak selalu melalui jalur logis. Ia malah 
lebih banyak didorong oleh kreativitas 

dan imajinasi.



Masalah Demarkasi
(The Problem of Demarcation)

Masalah demarkasi adalah bagaimana membedakan antara sains dan matematika,
logika dan sitem metafisika. Bagaimana membedakan sains dan yang bukan sains?
Bagaimana membedakan antara sains dan pseudo-sains?

“Suatu sistem disebut saintifik
hanya jika ia bisa diuji dalam 
arti memiliki kemungkinan 

difalsifikasi dgn pengalaman
(falsifiability by experience)” –

Karl Popper


