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Resensi Film Singkat

Tokoh Utama

• Dr. Bennet Omalu (Will Smith)

• Ahli Forensik Patologi, 
Pennsylvania USA

• Menemukan pola kerusakan 
otak pada pemain football yang 
diberi nama Traumatic
Encephalopathy (CET)

Plot Cerita

• CET diterbitkan di jurnal sains, 
namun tidak mendapatkan 
pengakuan walau penelitian 
lanjutan juga menguatkan

• Industri olahraga football 
Amerika (NFL) amat berkuasa

• Status Dr. Bennet Omalu sbg 
imigran membuat nya rentan

Plot Cerita

• Titik balik saat petinggi NFL yg 
juga mantan pemain, mengalami 
gejala CTE, bunuh diri

• Akhir nya Asosiasi Pemain 
Football bergerak, berhasil 
membuat kongres 
menginvestigasi hal ini, CTE 
diakui dan nama Dr. Bennet 
Omalu pulih



Aspek Filsafat Ilmu
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. 

Bukan hanya NFL, sebagian 
ilmuwan dlm bidang neuro sains 
menolak CTE Dr. Omalu, karena 
sedikit nya sampel data nya. Hal 

ini karena sampling nya tidak 
bisa dari otak hidup

Dengan berjalan nya waktu, 
makin banyak pembuktian CTE 

terbukti dan pola ini secara 
statistik amat kuat, sehingga 

pada akhir nya CTE dapat 
diterima walau butuh waktu



Aspek Filsafat Ilmu
Concussion & Prinsip Kausalitas

Sebagian filsuf berpendapat, 
bahwa prinsip kausalitas

merupakan hasil karespondensi
(penghubung-hubungan) yang 

dilakukan rasio manusia
berdasarkan inderawi nya.

Dr. Bennet Omalu tanpa di 
dukung data apapun sebelum 
nya, memiliki dugaan kuat ada 

nya hubungan antara kerusakan 
otak dan bermain football secara 

professional

Walau hanya di dukung oleh satu 
sampel otak dengan ditambahkan 

data dari mantan dokter resmi 
NFL, Dr. Omalu menerbitkan 
temuan nya ke jurnal ilmiah

Untuk memperkuat argumen nya, 
penulisan jurnal dilakukan 
bersama-sama (co-author) 

dengan ilmuwan terkemuka dari 
Universitas

Walaupun terlihat solid, namun 
kembali lagi dengan di dukung 

sedikit data sampel otak, validitas 
temuan ini masih diragukan dan 
di serang habis-habisan oleh NFL 

dan publik pecinta Football



Aspek Filsafat Ilmu
Concussion & Keberadaan Impossibility 



Aspek Filsafat Ilmu
Concussion & Metodologi dari Eksperimen

Teori

Hipotesis

Analisis 
Pola

Kebenaran 
(The Truth)

Eksperimen ilmiah dari Traumatic Encephalopathy CTE dilakukan dengan metodologi yang sistematis, yang 
berdasar pada realist ontology dan etic epistemology, karena bertujuan untuk mencari satu kebenaran 
(one truth), dengan data di kumpulkan dan di analisa secara objektif.



Aspek Filsafat Ilmu
Deduksi dan Falsifikasi (Popper)
Berbagai pernyataan dalam sains, termasuk Traumatic
Encephalopathy (CTE) 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).

Walaupun Traumatic Encephalopathy (CTE) ini sudah 
mendapatkan pengakuan, dan seperti nya sulit untuk 
terbantahkan. Namun tidak ada status quo dalam 
sains, selalu terbuka dengan teori-teori yang men-
challange teori lama.

Empiris/Tak 
Terbantah 

(Mendekati 
Kebenaran)

Falsifikasi

Deduksi



Terima kasih


