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Seorang peneliti menggunakan cara ilmiah untuk menarik kesimpulan, yaitu 
proses berpikir sistematis dan kritis yang meliputi penalaran (reasoning), penggu-
naan logika, argumen, dan aturan untuk membuat penjelasan (explanation) dan 
prediksi (prediction). Pendekatan dan metode ilmiah dipengaruhi oleh latar 
belakang filosofis. Makalah ini menjelaskan beberapa topik metode ilmiah dan 
latar belakang filosofis riset, mencakup rasionalisme dan empirisme. Dibahas 
kelemahan logika induktif empirisme yang disebut problem Hume. Dikupas pula 
pemikiran empirisme kritis Karl Popper yang disebut “logika hipotetiko-deduktif” 
untuk mengatasi problem Hume dan mengembangkan ilmu. Dengan uraian 
tentang metode ilmiah dan latar belakang filosofis diharapkan peneliti 
kedokteran, kesehatan, dan epidemiologi tidak lagi terjebak dalam mesin rutinitas 
teknis penelitian yang berujung kepada kesia-siaan dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan, maupun memaknai hasil penelitian itu sendiri. 
 

FILOSOFI, KEYAKINAN, DAN PENGETAHUAN 
 

Filosofi (filsafat) mempelajari masalah-masalah umum dan mendasar, misalnya 
masalah yang berkaitan dengan keberadaan (eksistensi), pengetahuan, nilai-nilai, 
alasan (reason), pikiran, dan bahasa (Wikipedia, 2011a). Bertitik-tolak dari 
keterbatasan pengetahuan manusia, filosofi mempelajari secara bebas untuk 
memahami pengalaman dan realitas (Hampshire, 1962). Filosofi berasal dari kata 
Yunani yang artinya “the love of wisdom” – “kecintaan kepada kearifan”. Menurut 
Hassan (1996), filsafat bukanlah ilmu pasti seperti ilmu alam, tetapi bukan pula 
kepercayaan yang tak berdasar, melainkan berada di tengah-tengah keduanya. 
Filsafat  merupakan ikhtiar manusia untuk memahami berbagai manifestasi 
kenyataan melalui upaya berpikir sistematis, kritis, dan radikal. Menurut 
matematisi dan filsuf kondang Inggris William Bertrand Russel (2002), filosofi 
merupakan “seni membuat perkiraan yang rasional”. 

Dalam sejarah, filsafat  mempelajari dua hal pokok yang berkaitan, yaitu 
keyakinan agama (religious belief) dan moral di satu pihak (misalnya, Thomas 
Aquinas dengan "Summa Theologiae"), dan pengetahuan positif di lain pihak. 
Cabang filosofi yang mempelajari teori, hakikat, lingkup, dan fondasi ilmu penge-
tahuan disebut epistemologi sehingga disebut filosofi ilmu pengetahuan 
(philosophy of science) (Fetzer dan Almeder, 1993).  

Epistemologi membuat batas antara keyakinan (belief) dan pengetahuan 
(knowledge). Keyakinan adalah “the psychological state in which an individual 
holds a proposition or premise to be true”. Keyakinan merupakan “an acceptance 
that a statement is true or that something exists”. Keyakinan adalah “something 
one accepts as true or real; a firmly held opinion or conviction”. Jadi keyakinan 
menunjukkan  keadaan psikologis di mana individu berpendirian bahwa suatu 
pernyataan atau premis (rujukan) adalah benar. Keyakinan adalah penerimaan 
bahwa suatu pernyataan adalah benar atau bahwa suatu hal ada. Keyakinan 
merupakan  suatu hal yang diterima seorang sebagai benar atau nyata tanpa 
memerlukan bukti (Wikipedia, 2011b). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Proposition
http://en.wikipedia.org/wiki/Premise
http://en.wikipedia.org/wiki/Truth
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Di pihak lain, seperti dikemukakan filsuf Plato dalam dialog Theaetetus, 
pengetahuan adalah “keyakinan yang telah dibuktikan sebagai benar” ("justified 
true belief"). Suatu keyakinan merupakan pengetahuan jika keyakinan itu sudah 
dibuktikan benar. Suatu keyakinan dianggap benar jika orang yang meyakininya 
memiliki bukti pembenar, yaitu pendapat/ bukti/ pedoman yang beralasan 
(reasonable) dan masuk di akal (plausible) (Wikipedia, 2011b).  

Suatu keyakinan sekalipun kuat (strong belief) bukan merupakan 
pengetahuan. Sebagai contoh, zaman dulu banyak orang berkeyakinan kuat bahwa 
bumi adalah datar (“flat earth theory”).  Tetapi tidak satupun orang pernah 
menyaksikan atau mengalami bahwa bumi yang sangat luas ini memang datar. 
Jika bumi datar, maka berbagai lautan di bumi harusnya memiliki permukaan air 
yang berbeda. Kenyataan tidak seperti itu. Keyakinan bahwa bumi adalah datar 
bukan merupakan pengetahuan, karena tidak terdapat bukti yang beralasan dan 
masuk di akal (plausible) yang membenarkan keyakinan itu. Sebaliknya, kini 
manusia bisa mengakses antariksa, dengan mudah dapat ditunjukkan melalui 
foto-foto bahwa bentuk bumi adalah bulat. Untuk dapat disebut pengetahuan 
harus ada orang yang mengetahui kebenaran itu. Jadi keyakinan bahwa bumi 
bulat merupakan pengetahuan (Wikipedia, 2011b; Physlink.com, 2011). 

Pengetahuan memerlukan justifikasi (pembenaran) sedang keyakinan atau 
opini tidak memerlukannya. Epistemologi mempelajari  bagaimana seharusnya 
membuat justifikasi dan bagaimana serta kapan justifikasi tersebut dikatakan 
tercapai. Dalam kaitan ini dikenal skeptisisme, suatu pandangan yang meragukan 
adanya justifikasi dan  meragukan apakah   pengetahuan murni dapat dicapai. 

Pada abad ke-17 terjadi perubahan besar-besaran dari dunia sebelumnya 
menuju dunia modern yang ditandai dengan kejayaan sains.  Bertrand Russel 
(1979) dalam History of Western Philosophy menulis “Almost everything that 
distinguishes the modern world from earlier centuries is attibutable to science, 
which achieved its most spectacular triumphs in the seventeenth century”. 
Berbagai bidang sains, seperti astronomi, dirintis oleh Galileo, Copernicus, dan 
Kepler. Secara berangsur menjadi jelas, proses di alam harus diterangkan dengan 
hukum alam secara matematis. Konsep Aristoteles yang menjelaskan sistem dan 
hirarki benda alam berdasarkan pembedaan kualitatif dianggap tidak memadai. 
Galileo berkeyakinan, bumilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari 
mengelilingi bumi. Karena menentang pandangan Aristotelian dan doktrin orto-
doks agama saat itu, Galileo Galilei dan minoritas non-Katolik  mendapat tekanan 
dari Gereja Roma.  Pertentangan antara agama dan pengetahuan positif sangat 
kuat sehingga sejarah mencatat, kehidupan Galileo berakhir dengan hukuman 
mati. Tetapi keyakinan kosmologis dan tahayul abad pertengahan semakin meng-
alami delegitimasi dengan adanya penjelasan astronom Copernicus dan Kepler 
tentang sistem tata surya, yang bertolak-belakang dengan keyakinan zaman itu 
bahwa manusia adalah pusat akal dan bumi adalah pusat alam. 
 

LOGIKA, RASIONALISME, DAN EMPIRISME 
 

Logika adalah cara berpikir atau menjelaskan – a way of thinking or explaining. 
Sains apapun, termasuk epidemiologi, menggunakan logika untuk menarik kesim-
pulan. Sesungguhnya penarikan kesimpulan merupakan pekerjaan semua orang. 
Hanya saja sebagian besar kesimpulan tersebut dibuat tidak dengan sistematis, 
sehingga di kemudian hari diketahui salah. Dalam hal ini logika bertujuan untuk 
menghindari jenis pengambilan kesimpulan yang tidak bisa diandalkan seperti 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theaetetus_%28dialogue%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Justified_true_belief
http://en.wikipedia.org/wiki/Justified_true_belief
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itu. Meskipun kesimpulan logis tidak mampu memberikan kepastian seratus 
persen benar, namun tingkat kemungkinan (probabilitas) sudah memadai bagi 
manusia untuk menindaklanjutinya. Aturan tentang kesimpulan merupakan 
bagian paling sulit dalam logika, namun paling berguna. 

Sains dipengaruhi oleh dua aliran filosofi yang berkembang di abad ke-17 
dan 18, yakni rasionalisme dan empirisme (Koch et al., 2005). Rasionalisme 
menegaskan bahwa dengan mengandalkan prosedur tertentu dari akal saja dapat 
ditemukan pengetahuan, yang dalam keadaan apapun tak mungkin salah. Aliran 
rasionalisme menggunakan logika deduktif, bahwa perkembangan ilmu 
pengetahuan dimulai dengan aksioma yang bersifat umum dan dianggap benar, 
kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan-kesimpulan yang lebih spesifik, 
disertai argumentasi yang kuat bahwa tiap-tiap langkah logis itu tidak berten-
tangan dengan aksioma yang dianggap benar. Sains yang sangat kental meng-
gunakan logika deduktif adalah matematika murni, hukum, dan teologi. Contoh 
aljabar, jika benar y= 2x, dan x= z, maka logika deduktifnya y= 2z. Contoh dalam 
epidemiologi: Jika  antioksidan mencegah kanker, dan asam askorbat  merupakan 
antioksidan, maka logika deduktifnya asam askorbat mencegah kanker.  

Faham rasionalisme dikemukakan oleh Plato (427–347 SM) pada zaman 
Yunani Kuno  dan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17 yang disebut Era 
Penalaran (The Age of Reason). Filsuf terkemuka dari era ini termasuk Descartez, 
Galileo, Hobbes, Spinoza dan Liebniz (Hampshire, 1962). Karena kebanyakan 
filsuf rasionalis berasal dari daratan Eropa, maka mereka sering disebut "The 
Continental Rationalists". Rene Descartes (1596–1650) merupakan filsuf rasio-
nalis moderen pertama yang berhasil membebaskan diri dari belenggu cara 
berpikir Yunani Kuno, Romawi, dan Abad Pertengahan. Descartes memperkenal-
kan penyelidikan kepastian ("search for certainty"), mencari basis yang pasti bagi 
pengetahuan. Penyelidikan ini kemudian diikuti oleh filsuf-filsuf lain sesudahnya. 

Descartes juga seorang matematisi yang lebih suka menyendiri agar dapat 
berpikir jernih ketimbang melibatkan diri kepada urusan politik dan kemasya-
rakatan. Sebagai seorang Katolik yang loyal, ia tidak melihat perlunya mem-
pertentangkan agama dan ilmu pengetahuan modern. Salah seorang sahabatnya 
adalah matematisi besar pada zamannya, yaitu Fermat. Descartes memberikan 
contoh bahwa matematika merupakan sains yang jelas membangun pengetahuan 
dengan menggunakan paradigma kejelasan dan kebedaan ("clarity and 
distinctness"). Pengetahuan berkembang langkah demi langkah dari konklusi tak 
terbantahkan ke konklusi lainnya. Sebuah  rumus baru matematika dikatakan 
benar jika tidak bertentangan dengan aksioma yang dianggap benar. 

Pengetahuan yang dikembangkan hanya berdasarkan akal, persepsi dan 
argumentasi abstrak manusia tak urung menimbulkan semacam skeptisme di 
antara para filsuf modern. Lahirlah paradigma empirisme yang dirintis Francis 
Bacon, John Lock, David Hume, John Stuart Mill, dan Immanuel Kant. Para filsuf 
Anglo-Saxon itu (kecuali Immanuel Kant) begitu dominan menguasai empirisme, 
sehingga acap kali disebut "The British Empiricists". Doktrin empirisme 
menekankan supremasi indera (senses) dan pengalaman (experience) ketimbang 
penalaran untuk memperoleh dan membenarkan (justification) pengetahuan.  

Menurut doktrin  empirisme, ilmu pengetahuan tergantung pada bukti 
pengalaman. Ilmu pengetahuan harus memiliki hubungan dengan dunia nyata 
melalui inferensi induktif temuan empiris. Suatu inferensi disebut induktif bila 
bertolak dari pengamatan-pengamatan partikular/ tunggal, untuk dapat dibuat 
suatu kesimpulan universal. Contoh dalam epidemiologi, jika berbagai penelitian 
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memberikan bukti empiris efektivitas asam askorbat dalam mencegah kanker 
(misalnya, Correa et al., 2000), maka asam askorbat mencegah kanker. 

Karya Francis Bacon berjudul "Novum Organum" (1620) dan 
"Advancement of Learning" (1605) telah menjadikan filsuf  besar ini simbol 
metode logika induktif (Hampshire, 1962). Jika Descartes adalah filsuf yang 
matematisi, Bacon merupakan filsuf yang sekaligus politisi dan ahli hukum pada 
Pengadilan "Elizabeth Tudor". Bacon tidak melihat relevansi argumentasi abstrak 
untuk memahami alam. Untuk membentuk pengetahuan, ia tidak menggunakan 
logika yang dipakai Descartes, Spinoza dan Liebniz, melainkan menggunakan 
metode yang disebut empirisme murni dan eksperimentasi. Bacon tidak 
menggunakan penalaran a priori, melainkan menggunakan pengamatan-
pengamatan benda dan peristiwa khusus, lalu bergerak menuju generalisasi yang 
makin luas, untuk membentuk pengetahuan. Sains yang kental menggunakan 
logika induktif empirisme adalah astronomi. Sebagai contoh, dalam astronomi, 
pengamatan terhadap perubahan posisi benda langit digunakan untuk 
memprediksi jarak benda langit terhadap bumi.  

John Lock, filsuf empirisis Inggris lainnya,  mempublikasikan karya 
berjudul "Essay". Ia membawa empirisme yang telah dikembangkan Bacon, 
menyeberang selat Channel ke Eropa daratan, sehingga aliran empirisme menjadi 
doktrin penting di abad ke-18 di benua itu. Hume dan Kant berhasil 
mempengaruhi sebagian besar filsuf Inggris dan Amerika Serikat bahwa 
metafisika deduktif bersifat kosong. Menurut mereka, tidak ada satu 
kesimpulanpun tentang sifat benda dapat dituntaskan hanya berdasarkan 
argumentasi a priori.  

Paradigma inferensi induktif hingga kini digunakan dalam epidemiologi, 
kedokteran, dan kesehatan (Koch et al., 2005). Namun demikian kesimpulan yang 
dibuat menggunakan logika induktif tidak sekuat kesimpulan yang dihasilkan dari 
logika deduktif. David Hume (1711-1716) mengemukakan otokritik bahwa logika 
induktif tidak pernah bisa memastikan kebenaran kesimpulan. Pernyataan umum, 
tidak seperti matematika, dapat dibuktikan salah melalui eksperimen. Dengan 
demikian generalisasi yang dibuat dengan logika induktif hanya bersifat mungkin.  
Pengalaman dan hasil pengamatan empiris tunggal tidak cukup untuk membuat 
kesimpulan fundamental dan universal tentang hubungan kausal, meskipun 
pengamatan tunggal itu diulangi berkali-kali dengan hasil yang konsisten.  

Sebagai contoh, peristiwa A diikuti oleh peristiwa B pada suatu 
kesempatan. Dari kenyataan itu tidak dapat ditarik kesimpulan logis bahwa 
peristiwa A akan diikuti oleh peristiwa B lagi pada kesempatan lain. Kesimpulan 
serupa tak bisa ditarik dari dua pengamatan semacam itu, tidak pula dari dua pu-
luh pengamatan, bahkan dua puluh ribu pengamatan serupa. Kekurangan logika 
induktif ini dikenal sebagai "problem Hume" (Taryadi, 1991; Rothman, 1986). 
Hume menyimpulkan, konstitusi psikologis membuat manusia  berpikir menurut 
prinsip induksi, meskipun tidak mungkin membuktikan keabsahan prosedur 
induktif. Keabsahan ilmu yang tidak dapat dipastikan dengan prosedur induktif 
telah menyebabkan filsuf empiris menjadi skeptis, irasional, atau bahkan mistis. 

 
EMPIRISME KRITIS POPPER 
 

Sir Karl Popper, filsuf kontemporer abad ke duapuluh, menjawab kelemahan 
logika induktif dalam empirisme dengan   pemikiran yang disebut “logika 
hipotetiko-deduktif”. Dalam “The Logic of Scientific Discovery” (1968) Popper 
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menegaskan, syarat-syarat pertumbuhan pengetahuan dimulai dengan 
merumuskan hipotesis yang berani melalui pemikiran deduktif dan imajinasi 
kreatif, lalu hipotesis itu diuji dengan keras dan disanggah. Intinya, jika sebuah 
saja penelitian menyanggah  suatu hipotesis maka hipotesis tersebut menjadi 
cacat sehingga perlu dilakukan perbaikan, baik perbaikan kecil, besar, atau 
dibuang sama sekali. Sebaliknya berapapun hasil penelitian mendukung hipotesis 
tidak dapat menjamin hipotesis tersebut benar.  

Karl Popper menegaskan peran sentral falsifikasi dalam menumbuhkan 
pengetahuan ilmiah: "A theory is scientific if it is falsifiable" – “Teori dikatakan 
ilmiah jika bisa disalahkan”. “Scientists proceed not by cheerfully inferring the 
course of the future from past regularities, but by proposing bold generalizations 
and then seeking to falsify them”. Artinya, ilmuwan tidak bertujuan menarik 
inferensi dengan antusias tentang perjalanan mendatang berdasarkan keteraturan 
masa lalu, melainkan mengusulkan generalisasi yang berani, lalu berupaya untuk 
menyalahkannya. Jadi tujuan utama pengamatan empiris sesungguhnya bukan 
untuk menegaskan (confirmation), atau mendukung (corroboration), melainkan 
untuk membuktikan kesalahan (falsification, refutation) teori, hipotesis ataupun 
gagasan. Demikian pula tujuan pengulangan riset (replikasi) adalah untuk 
mencari bukti-bukti yang menyalahkan hipotesis, bukannya untuk memperkuat 
bukti-bukti kebenaran hipotesis. Cara berpikir ini tentu berlawanan dengan buku-
buku laris pengembangan diri yang selalu mengajarkan “berpikir positif” untuk 
meraih keberhasilan. Dalam proses ilmiah diperlukan cara “berpikir negatif” teori, 
hipotesis, ataupun gagasan. Dengan berupaya membuktikan kesalahan, peneliti 
dapat menyempurnakan hipotesis dan teori, serta membuat generalisasi temuan 
untuk membangun teori dan pengetahuan baru (Buck, 1975). 

Popper memahami skeptisisme Hume bahwa para verifikasionis atau 
induktivis akan bersusah payah dalam upaya untuk menemukan argumen positif 
yang benar untuk memverifikasi dan mendukung keyakinan mereka. Dengan 
“metode pengujian deduktif” (deductive method of testing), atau “metode hipo-
tetiko-deduktif”, Popper mengajukan beberapa solusi atas problem Hume. Perta-
ma, yang penting bukan mengejar kepercayaan atau keyakinan teori melalui 
induksi empiris, melainkan menemukan teori yang lebih baik dan yang lebih 
berani daripada sebelumnya.  

Kedua, logika deduktif penting untuk merumuskan hipotesis, dan riset 
empiris berperan untuk menemukan bukti baru kesalahan hipotesis, bukan untuk 
mengulangi pembenaran hipotesis. Popper menegaskan pentingnya penyempur-
naan (refinement) teori dan hipotesis, melalui mekanisme penyingkiran kesalahan 
(error elimination).  

Ketiga, hipotesis tidak harus memiliki substansi empiris untuk dapat 
dikatakan benar. Dengan kata lain, tidak setiap hipotesis harus dibuktikan 
kebenarannya melalui pengamatan. Ketergantungan para induktivis kepada logika 
induktif - menurut Popper - disebabkan pencampuradukan antara psikologi 
pengetahuan dan logika pengetahuan. Psikologi pengetahuan berurusan dengan 
fakta empiris, sedang logika pengetahuan hanya memperhatikan hubungan-
hubungan yang logis. Popper ingin memerangi psikologisme dalam epistemologi, 
yang menyebabkan terjadinya problem Hume (Rothman, 1986; Taryadi, 1991). 

Tak pelak falsifikasionisme Popper mengundang kontroversi (Buck, 1976; 
Jacobsen, 1976; Peto, 1976; Brown, 1977). Brown (1977) mengemukakan tiga 
kelemahan pandangan Popper. Pertama, penyanggahan hipotesis bukan 
merupakan proses yang pasti, sebab ia tergantung pada pengamatan-pengamatan 
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yang bisa salah. Kedua, seperti proses logika-induktif, logika-deduktif 
memberikan prediksi tentang kesalahan hipotesis, tetapi antara prediksi deduktif 
dan pengamatan empiris belum ditemukan struktur hubungan yang logis (belum 
jelas hubungan antara penyanggahan hipotesis secara empiris dan secara 
deduktif). Ketiga, infrastruktur ilmu pengetahuan yang dipakai basis perumusan 
hipotesis bisa salah;  proses penyanggahan hipotesis tergantung apakah akan 
bertitik tolak pada infrastrukturnya atau hipotesisnya. Para filsuf pasca Popper 
berpendapat, penyanggahan hipotesis ilmiah tergantung konsensus masyarakat 
ilmiah (Brown, 1977). Kuhn (1962) menggunakan istilah "ilmu pengetahuan 
normal" sebagai kriteria penyanggahan infrastruktur yang dipakai dasar 
perumusan hipotesis baru. Dengan kriteria tersebut masyarakat ilmiah membuat 
keputusan lebih awal apakah akan menggunakan  infrastruktur ilmu pengetahuan 
untuk dasar perumusan hipotesis. 

Meskipun kontroversial, filosofi Popper banyak mempengaruhi cara 
berpikir ilmuwan besar dunia dewasa ini. Sir Peter Medawar, seorang pemenang 
hadiah Nobel untuk kedokteran, berkata di Radio 3 BBC pada tanggal 28 Juli 
1972: "Saya kira Popper tak ada duanya sebagai filsuf ilmu yang terbesar yang 
pernah ada ... ". Di dalam bukunya Facing Reality, 1970, pemenang Nobel lainnya 
- neurolog John Eccles - mengakui bahwa dalam mengadakan penelitian ilmiah, ia 
banyak dipengaruhi oleh Popper.  Eccles merumuskan teorinya tentang transmisi 
sinaptik dalam bentuk yang lebih tajam, lebih komprehensif, dan lebih terbuka 
terhadap penyangkalan secara eksperimental. Bersama dengan beberapa 
kawannya, Eccles akhirnya melakukan percobaan tahun 1951 yang merontokkan 
teorinya sendiri, suatu langkah yang dianggap aneh bagi kebanyakan ilmuwan, 
sampai seorang ahli fisiologi ternama di Oxford memberi komentar tentang Sir 
John Eccles: "Eccles? Orang baik, tetapi pasti ia sedikit miring. Bayangkan saja, ia 
bekerja untuk menyangkal teorinya sendiri !" (Taryadi, 1991). Pengaruh Popper 
tidak terbatas pada ilmuwan eksperimental. Matematisi dan astronom terkemuka, 
Sir Herman Bondi, menegaskan: "Tak ada yang lebih penting bagi ilmu daripada 
metodenya, dan bagi metode ilmu tak ada yang lebih penting daripada apa yang 
telah dikatakan Popper" (Taryadi, 1991). 

Dari uraian di atas dapat ditarik pelajaran untuk riset epidemiologi, 
kedokteran, dan kesehatan. Pertama, para ilmuwan dan peneliti sebaiknya tidak 
terjebak dalam rutinitas penelitian dengan mengabaikan logika pengetahuan, 
sehingga hasil yang diperoleh merupakan suatu  "pengetahuan" yang tidak logis.  

Kedua, teori apapun tidak pernah memiliki kebenaran tetap. Pengetahuan 
bersifat nisbi dan dinamis, tidak mutlak dan statis. Sebuah teori dikatakan ilmiah 
jika siap diuji (testable) dan disalahkan (falsifiable), artinya teori dan hipotesis 
harus dikemukakan dan dinyatakan dengan jelas, terbuka untuk dilakukan kritik 
secara tajam. Teori adalah hipotesis empiris dan selamanya hipotesis empiris yang 
harus terus-menerus dicari kesalahannya (falsifikasi) dan disingkirkan kesa-
lahannya (error elimination), sehingga menghasilkan hipotesis baru yang lebih 
baik dan lebih kuat. Jadi replikasi penelitian hendaknya tidak ditujukan untuk 
menambah dukungan terhadap teori, melainkan ditujukan untuk menolak 
(refutasi), atau menyempurnakan (refinement) teori sehingga diperoleh teori baru 
yang lebih kuat.  

Ketiga, kebenaran teori bukan ditentukan jumlah pendukung. Seperti 
ditegaskan di muka, berapapun dukungan penelitian empiris tidak dapat 
membenarkan suatu teori, sebaliknya  sebuah saja penelitian dapat menyalahkan 
dan menjatuhkan teori. Dalam wilayah ilmiah tidak mengenal “tirani mayoritas”. 
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Seperti ditulis oleh Dreyer (1994): “Because a group agrees doesn’t mean there is 
necessarily a justification for the agreement” – “Hanya karena sekelompok orang 
setuju tidak dengan sendirinya berarti hal yang disetujui itu benar”. Prinsip ini 
analog dengan kisah yang dialami Einstein. Pada tahun 1930an sejumlah 
fisikawan Jerman menerbitkan kumpulan esai bertajuk “One Hundred Authors 
Against Einstein”. Melalui tulisan itu para fisikawan Jerman itu secara “tawuran” 
mengemukakan teori-teori mereka yang saling mendukung dan semuanya menye-
rang Teori Relativitas Einstein. Menanggapi serangan “berjamaah” itu, Einstein 
berkomentar “Were my theory wrong, it would have taken but one person to 
show” – “Jika memang teori saya salah, seorang saja cukup untuk menunjukkan 
kesalahan itu”. Intinya, kebenaran teori tidak dapat ditegakkan dengan banyaknya 
jumlah dukungan seperti kebiasaan politik primitif masa lalu yang menggelar 
rapat akbar untuk mendukung calon presiden atau partai politik tertentu. Seperti 
diucapkan Jacques Anatole Thibault (1844-1924) “If a million people say a foolish 
thing, it is still a foolish thing” - “Jika sejuta orang mengatakan suatu yang tidak 
benar, tetap saja hal itu tidak benar”. 

“Tirani mayoritas” di komunitas ilmiah rupanya masih sering dijumpai 
pada zaman sekarang. Sebagai contoh, ilmuwan pemenang Nobel Kedokteran 
tahun 2005 dari Australia, Barry Marshall dan Robin Warren, harus menunggu 
puluhan tahun untuk meyakinkan para ilmuwan bahwa tukak lambung bukan 
disebabkan oleh stres, bukan pula oleh makanan pedas berbumbu. Mitos bahwa 
stres merupakan kausa tukak lambung telah berlangsung beberapa dekade, 
sehingga ketika Marshall dan Warren menyajikan temuan awal mereka tahun 
1982 bahwa tukak lambung disebabkan oleh bakteri, maka tak seorangpun 
hadirin yang percaya. “Saya seperti bicara dengan bahasa planet”, kata Robin 
Warren, seperti dikutip kantor berita AFP. Karena dianggap eksentrik dan 
menjadi tertawaan para koleganya, Marshall nekat meneguk larutan Helicobacter 
pylori, yaitu bakteri yang diyakininya sebagai penyebab utama gangguan perut itu, 
untuk membuktikan hipotesisnya. Setelah menunggu lebih dari 20 tahun akhir-
nya Marshall dan Warren mendapat pengakuan dan penghargaan Nobel 
Kedokteran 2005 (Aristiarini, 2005).  

H. pylori, bakteri gram-negatif, multiflagela, berbentuk spiral, yang 
berkoloni di permukaan lumen epitel gaster, kini  diakui merupakan kausa utama 
berbagai gangguan lambung seperti gastritis kronis, tukak lambung, dan  
adenocarcinoma bagian badan dan antrum lambung (Schottenfeld dan Beebe-
Dimmer, 2005). Implikasi epidemiologis dari teori Marshall dan Warren, 
terjadinya variasi insidensi kanker lambung di berbagai tempat di dunia dapat 
dijelaskan oleh perbedaan prevalensi H. pylori. Karena prevalensi H. pylori 
berkaitan dengan hygiene dan sanitasi yang buruk, dan sanitasi buruk merupakan 
keadaan yang jamak terjadi di negara-negara berkembang, maka insidensi tukak 
lambung dan kanker lambung lebih banyak ditemukan di negara berkembang 
daripada negara maju.  

Temuan Marshall dan Warren penting karena tukak lambung kini cukup 
diobati dengan antibiotika, omeprazole 20mg, amoxycillin 1g dan metronidazole 
400mg masing-masing dua kali sehari selama seminggu (Duggan et al., 1998). 

 

ARGUMEN INDUKTIF DAN DEDUKTIF 
 

Sebuah elemen penting dalam metode ilmiah adalah argumen. Argumen adalah “a 
reason or set of reasons that somebody uses to show that something is true or 
correct” (Hornby, 2003). Jadi argumen adalah alasan yang digunakan untuk 
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menunjukkan bahwa suatu hal adalah benar  atau betul. Sedang beragumentasi 
(to argue) adalah “to give reasons why you think that something is right/ wrong, 
true/ not true, etc., especially to persuade people that you are right” (Hornby, 
2003). Agar dapat meyakinkan bahwa sesuatu teori atau hipotesis benar maka 
ilmuwan perlu melakukan argumen secara eksplisit. Pada umumnya ilmuwan 
tidak bisa mengharapkan kebenaran teorinya diketahui masyarakat hanya dengan 
“batin”. Karena metode ilmiah memang tidak mengenal “ilmu kebatinan”, 
meskipun pada kasus tertentu boleh jadi “the truth speaks itself” (kebenaran ber-
bicara sendiri, tanpa perlu bantuan argumen).  

Arthur Schopenhauer (1788-1860) benar ketika mengatakan "All truth 
passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. 
Third, it is accepted as being self-evident". Artinya, “Semua kebenaran melalui 
proses tiga tahap. Pertama, kebenaran akan ditertawai. Kedua, kebenaran akan 
ditentang keras. Ketiga, kebenaran diterima sebagai hal yang terbukti dengan 
sendirinya”. Tetapi apakah seorang ilmuwan tidak perlu berbuat apapun dan 
cukup menunggu kebenaran terbukti dengan sendirinya? Tentu tidak. Ilmuwan 
dituntut untuk memiliki kemampuan berargumen untuk mengemukakan 
kebenaran yang diyakininya. Untuk memberikan argumen yang kuat dibutuhkan 
premis. Premis adalah pernyataan atau gagasan yang merupakan landasan argu-
men. Argumen merupakan perpaduan proposisi (premis) dengan proposisi lain-
nya (kesimpulan). Contoh: "Matahari baru saja terbenam (premis), karena itu 
sekarang pasti jam setengah tujuh (kesimpulan)". Secara umum pernyataan argu-
mentatif bisa dibuat dalam struktur "Jika…., maka….." atau "If….., then…..".  

Agar kesimpulan yang diambil benar, maka premis yang dipakai sebagai 
titik tolak penarikan kesimpulan harus benar, diterima atau dapat diterima. 
Sebuah argumen yang baik diharapkan kuat dan benar. Ada argumen yang 
dikemukakan dengan kuat dan indah, tetapi sesungguhnya tidak benar 
(menyesatkan). Sebagai contoh, cara ini biasanya dilakukan oleh politisi yang 
populis tetapi tidak jujur yang memberikan argumen-argumen yang indah tetapi 
sesungguhnya tidak benar, karena itu sesungguhnya yang dilakukan adalah 
“membodohi rakyat” atau “membohongi publik”. Di sisi lain ada pula argumen 
yang sesungguhnya benar tetapi dinyatakan dengan lemah atau tidak meyakinkan. 
Argumen yang lemah gagal membuat kebenaran untuk diterima. Idealnya tentu 
saja substansi argumen benar dan disampaikan dengan kuat.  

Sebuah argumen menjadi makin kuat dengan menambah premis baru. 
Contoh, suatu argumen "P1 …sehingga Q", dapat diperkuat dengan menambahkan 
premis baru "Jika P1 dan P2…….maka Q". Tetapi jika premis asli ("P1 …sehingga 
Q") tidak benar, maka premis tambahan itu (meskipun bagus) tidak dapat 
membantu memperbaiki kebenaran  kesimpulan. Sebaliknya argumen dengan 
premis yang benar dapat menjadi tidak benar jika premis tambahan tidak 
mendukung argumen asli. Contoh, argumen “Jika ini air danau, maka ini air 
segar” menjadi tidak benar jika ditambah premis “Saluran danau ini buntu”.  

Penyampaian argumen memerlukan logika. Logika adalah “a way of 
thinking or explaining” - cara berpikir atau menjelaskan. Dikenal dua jenis logika: 
induktif dan deduktif (Russel, 2002; Tomassi, 1995) Logika disebut induktif bila 
cara berpikir atau menjelaskan kebenaran suatu hal bertolak dari premis-premis 
partikular untuk membuat kesimpulan yang bersifat universal. Contoh: 

 
1. Ahli anestesi A telah menggunakan dopamin pada sejumlah kasus sulit, 

hasilnya baik untuk mencegah gagal ginjal perioperatif. 
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2. Ahli anestesi B, C, D, juga menggunakan dopamin pada sejumlah kasus 
sulit, dan hasilnya baik untuk mencegah gagal ginjal perioperatif 

 Karena itu (Konklusi): 
3. Menggunakan dopamin bermanfaat untuk mencegah gagal ginjal 

perioperatif. 
 
Benarkah argumen induktif tersebut? Argumen induktif dapat terjerumus dalam 
ketidakbenaran inferensi yang disebut “The Fallacy of Affirming the Consequence” 
– “Kekeliruan Menegaskan Akibat” (Greenland, 1998; Taryadi, 1991). Argumen itu 
keliru sebab andaikata benar bahwa ahli anestesi A, B, C, dan D mempunyai 
pengalaman bagus tentang penggunaan dopamin dalam mencegah gagal ginjal, 
adalah tidak benar untuk menyatakan ahli anestesi E pasti akan mempunyai 
pengalaman yang sama. Bisa saja ahli anestesi E, F, G, H, dan seterusnya tidak 
menemukan manfaat dopamin yang berarti terhadap pencegahan gagal ginjal. 
Kelemahan argumen induktif  diperagakan dalam contoh klasik berikut: 

 

1. Semua angsa yang teramati berwarna putih. 
        Karena itu (Konklusi):  

2. Angsa itu putih. 
 

Meskipun benar semua angsa yang terlihat sebelumnya di benua Eropa berwarna 
putih (white swan), kesimpulan "angsa itu putih" di belakang hari terbukti salah 
ketika imigran Inggris menyaksikan sejumlah angsa berwarna hitam (black swan) 
di benua Australia! Teori yang dibangun dengan argumen induktif itu langsung 
gugur, hanya dengan sebuah pengamatan yang membuktikan keadaan sebaliknya. 
Mengutip Galileo Galilei, “In questions of science, the authority of a thousand is 
not worth that humble reasoning of a single individual”.  

Kesalahan dalam metode induksi sering ditemukan dalam penarikan infe-
rensi penelitian kesehatan (Greenland, 1998; Polgar dan Thomas, 2000). Contoh: 
 

1. Pemberian penisilin telah menyembuhkan pneumonia pada 1,000 
pasien dan secara statistik signifikan. 
Karena itu (Konklusi):  

2. Penisilin menyembuhkan pneumonia 
 

Kesimpulan di atas terjerumus ke dalam “The Fallacy of Affirming the 
Consequence” – “Kesalahan dalam menegaskan akibat”. Meskipun penisilin telah 
menyembuhkan pneumonia pada 1,000 pasien, hal itu tidak menjamin kebenaran 
pernyataan universal bahwa pasien ke 1001 akan sembuh dengan penisilin. 
Mengutip Chalmers (1976), “Any observational evidence will consist of a finite 
number of observation statements, whereas a unversal statement makes claims 
about an infinite number of possible situations”. Artinya, bukti observasional 
merupakan pernyataan yang dibuat berdasarkan jumlah pengamatan terbatas, 
sedang penyataan universal memerlukan pengamatan dalam jumlah tak terbatas.  

Keterbatasan pengamatan empiris perlu dipahami oleh peneliti ketika 
menarik inferensi (kesimpulan) tentang hubungan atau pengaruh variabel yang 
terdapat di dalam populasi berdasarkan data sampel dengan menggunakan 
metode statistik. Ketika seorang peneliti melaporkan nilai p, yakni ukuran yang 
menunjukkan besarnya kesalahan menarik kesiumpulan adanya hubungan atau 
pengaruh variabel, maka sebaiknya ia melaporkan nilai p seperti apa adanya. 
Sebagai contoh, sebuah penelitian menemukan hubungan atau pengaruh variabel 
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dengan p=0.002, maka informasi tentang besarnya kesalahan itu jangan dikebiri 
menjadi p<0.050. Kesimpulan tentang hubungan atau pengaruh variabel dengan 
nilai p=0.002 memiliki kesalahan yang jauh lebih rendah daripada p=0.02, 
meskipun keduanya bisa dikategorikan p<0.050. 

Masalah kerancuan logika perlu diulas khusus dalam bab ini, karena sering 
dilakukan oleh kalangan akademik tertentu maupun sebagian masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. Harian Kompas 30 Desember 2005 memuat artikel berita 
berjudul “Masyarakat Sendiri yang Suka Formalin...”(Irawati et al., 2005). 
Subjudul artikel menyebutkan “Jangan salahkan produsen jika mereka menggu-
nakan formalin. Sebab, masyarakat sendiri yang suka mengonsumsi makanan 
yang mengandung formalin”. Logika itu dapat ditulis sebagai berikut: 
 

1. Pemberian formalin mengawetkan tahu agar tidak berbau, tidak mudah 
hancur, dan sedikit kenyal (Benar) 

2. Masyarakat menyukai tahu yang tidak berbau, tidak mudah hancur, dan 
sedikit kenyal (Benar).  
Karena itu (Konklusi): 

3. Masyarakat sendiri yang suka formalin (Salah). 
 

Kesimpulan di atas salah karena menggunakan logika yang salah. Perhatikan, 
masing-masing premis 1 dan 2 adalah benar, tetapi keduanya independen, tidak 
ada hubungan antara pemberian formalin dan masyarakat. Maka, ketika kedua 
premis itu digabungkan dan dihubungkan dalam sebuah kesimpulan, yang terjadi 
adalah kesimpulan yang salah dan “ngawur”, sekaligus menyesatkan jika dipubli-
kasikan kepada masyarakat. Bandingkan dengan logika berikut: 
 

1. Pemberian formalin mengawetkan tahu agar tidak berbau, tidak mudah 
hancur, dan sedikit kenyal (Benar) 

2. Bahan pengawet jenazah mengandung formalin (Benar) 
      Karena itu (Konklusi): 
3. Bahan pengawet jenazah mengawetkan tahu sehingga  tidak berbau, 

tidak mudah hancur, dan sedikit kenyal (Benar) 
 

Jika premis 1 dan 2 benar, yaitu formalin mengawetkan tahu dan bahan pengawet 
jenazah tersebut mengandung formalin, maka kesimpulan bahan pengawet 
jenazah dapat mengawetkan tahu adalah benar. 

Menurut filsuf empirisis David  Hume, maupun Chalmers (1976), logika 
penarikan kesimpulan induktif tidak sekuat logika pembuatan kesimpulan 
deduktif. Di pihak lain, logika deduktif lebih solid. Argumen deduktif dimulai 
dengan menyatakan aksioma atau premis umum yang benar, lalu menarik 
kesimpulan spesifik yang merupakan derivat atau deduksi dari kebenaran umum. 
Bentuk deduksi adalah logis dan sah, karena tidak mungkin aksioma atau premis 
benar dan kesimpulannya salah.  

Rene Descartes (1596-1650) menulis dalam “Discours de la Methode" – 
tentang kepastian aturan-aturan metode deduktif untuk pemecahan masalah, 
bahwa “Each problem that I solved became a rule which served afterwards to solve 
other problems." Keabsahan penalaran deduktif diakui secara universal, 
mengandalkan kepada aturan-aturan logika formal, dan tidak tergantung dari 
keadaan-keadaan spesifik. Validitas penalaran deduktif dijelaskan dalam buku 
Alfred L. Whitehead dan Bertrand Russell berjudul "Principia Mathematica" yang 
diterbitkan tahun 1910–1913. Buku itu mengibaratkan  pernyataan logis formal 
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deduksi sebagai sebuah mesin, dengan hipotesis yang akan diuji kebenarannya 
terletak di satu ujung mesin, aturan baku logika formal deduktif sebagai proses, 
dan pembuktian kebenaran/ ketidakbenaran hipotesis di ujung mesin lainnya.  

Dalam praktik kedokteran klinis banyak dijumpai contoh penggunaan 
argumen deduktif, khususnya bertitik tolak dari prinsip-prinsip fisiologi. Contoh: 

 

1. Perbaikan aliran darah ginjal mencegah gagal ginjal. 
2. Dopamin memperbaiki aliran darah ginjal. 
      Karena itu (Konklusi): 
3. Dopamin mencegah gagal ginjal. 

 

Kesimpulan ini sah sebab jika memang benar bahwa dopamin memperbaiki aliran 
darah ginjal, dan perbaikan aliran darah ginjal mencegah gagal ginjal, maka 
kesimpulan dopamin mencegah gagal ginjal pasti benar pula. Tidak ada substitusi 
yang dapat menggantikan kesimpulan bahwa dopamin mencegah gagal ginjal.  

Karena kekuatan logika deduktif itu, Karl Popper menganjurkan 
penggunaannya untuk merumuskan hipotesis dan menyatakan teori, disebut 
“logika hipotetiko-deduktif”. Metode ini dapat diterapkan dalam riset epi-
demiologi, kedokteran, dan kesehatan umumnya, dengan contoh: 
 

1. Plasma rendah HDL-C (high density lipoprotein cholesterol) 
merupakan faktor risiko independen penyakit kardiovaskuler (Castelli 
et al., 1997) 

2. Asupan ikan laut meningkatkan tingkat HDL-C (Bulliyya, 2002) 
Karena itu (Hipotesis): 

3. Asupan ikan laut menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler 
 

Argumen deduktif lebih kuat dibandingkan argumen induktif. Tetapi tidak berarti 
logika deduktif bebas kelemahan. Pertama, logika deduktif tergantung kepada 
logika induktif (Russel; 2002; Sleigh, 1997; Rothman, 1986). Premis  “Perbaikan 
aliran darah ginjal mencegah gagal ginjal” dan “Dopamin memperbaiki aliran 
darah ginjal” diketahui melalui pengalaman empiris. Menurut Bacon (tentu saja), 
logika deduktif secara sendiri tidak dapat menelurkan  teori prediksi yang  
memiliki koneksi dengan dunia nyata. Satu-satunya cara untuk menetapkan 
kebenaran pernyataan “Perbaikan aliran darah ginjal mencegah gagal ginjal” dan 
“Dopamin memperbaiki aliran darah ginjal” adalah dengan induksi. Jadi deduksi 
merupakan perluasan kebenaran yang dikumpulkan melalui induksi.  

Kedua, aturan-aturan logika formal deduktif itu sendiri ada kemungkinan 
tidak memadai. Tahun 1931 Kurt Godel - logikawan Austria/ Ceko - menengarai 
adanya lubang-lubang kelemahan dalam proses deduktif yang tampak sahih dan 
rapi. Dalam sistem logika deduksi yang kompleks, Godel mengingatkan adanya 
pernyataan-pernyataan yang benar tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya 
dengan aturan-aturan sistem, yang ia sebut “Incompleteness theorem of deductive 
logic” (Sleigh, 1997). Pembuktian kebenaran terhadap pernyataan membutuhkan 
metode atau aturan deduktif yang berasal dari sistem "meta" yang lebih tinggi dan 
meliputi sistem  pertama. Peringatan Godel penting  artinya tidak saja bagi 
metode-metode yang diuraikan dalam "Principia Mathematica" Whitehead dan 
Russell, tetapi juga bagi sistem pemikiran mekanistis apa saja yang cukup 
kompleks, yang biasanya digunakan  membuat kesimpulan. 

Menutup bahasan ini dapat ditarik sejumlah kesimpulan. Pertama, baik 
logika induktif maupun deduktif digunakan dalam riset epidemiologi, kedokteran, 
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dan kesehatan, untuk merumuskan hipotesis, membangun teori, maupun 
mengembangkan pengetahuan umumnya. Kesimpulan yang dibuat dengan logika 
deduktif lebih kuat daripada logika induktif. Meskipun demikian premis dalam 
logika deduktif kadang membutuhkan pengamatan-pengamatan empiris. 
Pendekatan yang dianjurkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah 
mengembangkan hipotesis yang tajam dan kuat melalui “logika hipotetiko-deduk-
tif” Popper, sedang replikasi penelitian empiris hendaknya ditujukan untuk 
mencari kesalahan dan menyempurnakan hipotesis, bukan untuk menambah 
dukungan.  

Kedua, sains baik epidemiologi, kedokteran, dan kesehatan, adalah ilmu 
terapan. Sains tidak dimaksudkan sebagai “menara gading” yang tidak berguna 
untuk perbaikan status kesehatan masyarakat. Kelemahan metodologis tentang 
pengetahuan yang dibangun menggunakan logika induktivis-empiris bukan meru-
pakan alasan untuk mengabaikan penggunaan pengetahuan itu untuk melakukan 
intervensi yang sangat dibutuhkan masyarakat (Karhausen, 1995). Barang tentu  
tidak etis membiarkan sekelompok orang sekarat dan meninggal tanpa intervensi 
hanya karena efektivitas intervensi itu masih diragukan kebenarannya secara 
ilmiah. Dalam epidemiologi, intervensi segera (“prompt treatment”) kadang-
kadang tidak hanya diperlukan tetapi merupakan keniscayaan. Mengutip Thomas 
Henry Huxley - "If a little knowledge is dangerous, where is the man who has so 
much as to be out of danger?" – “Jika sedikit pengetahuan  berbahaya, siapa yang 
memiliki begitu banyak pengetahuan sehingga bebas dari bahaya?”.  

Ralph Waldo Emerson mengemukakan “Don't be too timid and squeamish 
about your actions. All life is an experiment. The more experiments you make the 
better” – “Jangan terlalu malu dan takut salah dengan tindakan anda. Semua 
kehidupan ini merupakan eksperimen. Makin banyak eksperimen anda lakukan, 
makin baik”. Pendekatan ilmiah tidak hanya menilai hitam atau putih untuk 
menolak atau tidak menolak hipotesis/ teori, tetapi juga menimbang (weighing) 
dan mempertimbangkan (considering, judgment). Karena itu – sebagai contoh - 
dalam epidemiologi ditegaskan pentingnya estimasi interval. There is often a grey 
zone between two extremes! Ada daerah abu-abu antara hitam dan putih. Jadi 
sains tidak hanya membutuhkan cara berpikir logis dan runtut, tetapi juga seni 
dan kreativitas dalam penarikan kesimpulan – the art of drawing conclusion.  
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