
 1

METODOLOGI  PEMAIRAN 1 
(Survey Methodology) 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 
 

BATASAN PENGERTIAN  

Menurut pengertian statistik, pemairan (survey) ialah jenis penyelidikan 

(investigation) yang mengamati keadaan sebagaimana adanya. Perubahan yang mungkin 

terjadi selama pengamatan hanyalah sewaktu mengambil contoh. Hal ini tidak terhindarkan 

karena contoh diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam atau lebih 

lengkap tentang keadaan yang sedang diamati. Pada lazimnya pengamatan terhadap contoh 

dilakukan di laboratorium. Dalam hal ini contoh dianggap sebagai wakil keadaan, atau 

wakil suatu segi keadaan. 

Jenis penyelidikan lain yang berbeda  sama  sekali ialah percobaan (experiment). 

Dalam hal ini si-penyelidik sengaja melakukan perubahan atas beberapa segi keadaan 

dengan maksud mengaji pengaruh atau akibat peerubahan itu. 

Jadi pemairan adalah kegiatan pengumpulan data tentang suatu keadaan tertentu. 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk mrnyifatkan atau memperoleh ciri hakiki 

keadaan yang diamati, pada saat pengamatan itu dilakukan. Sebaliknya, pengolahan data 

percobaan dapat menghasilkan gambaran tentang kelakuan keadaan yang berkaitan dengan 

berbagai macam perubahan, baik perubahan dakhil (internal) maupun perubahan 

lingkungan. Dengan kata lain, pemairan menghasilkan pennngertian tentang “state of 

matter”, sedang percobaan menghasilkan pengertian tentang “behaviour of matter”. 

Pemairan menilai (evaluates) keadaan yang dihadapi. Meskipun dengan teknik 

perbandingan tertentu antar berbagai keadaan, pemairan dapat menghasilkan peramalan 

(prediction), namun peramalan yang baik hanya dapat diperoleh debgan percobaan, 

khususnya yang menggunakan teknik acuan (modeling) atau pengicakan (simulation). 

Perlu pula dikenal perbedaan pengertian antara penyelidikan dan penelitian 

(reserach). Perbedaan asasi antara kedua macam kegiatan itu ialah, bahwa penyelidikan 

pada lazimnya selesai setelah ditemukan sebab yang menimbulkan keadaan (gejala atau 

peristiwa). Penelitian baru berhenti setelah menemukan sifat hubungan antara sebab dan 

keadaan yang menjadi akibatnya. Sering pula penelitian diteruskan sehingga ditemukan 
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faktor yang menimbulkan sebab-langsung, bahkan sampai terungkap sebab-awal yang 

menimbulkan faktor tersebut. Misal,penyelidikan berakhir setelah sebab kegagalan panen 

terungkapkan. Akan tetapi penelitian setelah penemuan itu masih akan berlanjut untuk 

mengetahui mengapa penyebab itu ada dan adakah sebab-awal yang mendorong sebab-

langsung tadi timbul. M<isal, setelah diketahui, bahwa penyebab kegagalan panen adalah 

hama wereng, maka penelitian diteruskan untuk menjawab pertanyaan “mengapa hama 

wereng tadi timbul”, “ adakah perubahan ekosistem yang menimbulkan ledalan hama 

wereng”, dan “apa sebab ekosistem berubah “. Karena mengetahui sebab-awal, suatu 

penelitian dapat dipakai untuk mencari penyelesaian yang mendasar. Kesudahan (result) 

penyelidikan dapatr juga dipakai untuk menetapkan cara penyelesaian persoalan, akan 

tetapi hal itu lebih bersifat simtomatik. 

Apabilasuatu pemairan ditujukan pada pencarian penyelesaian persoalan maka 

kesudahannya perlu diuji dengan percobaan, atau dengan pengamatan lanjutan yang lebih 

luas dan mendalam untuk mencakup peranan faktor tempat dan/atau faktor waktu. Tanpa 

pengujian ini usulan penyelesaian persoalan hanya akan bersifat jangka pendek (terbatasi 

waktu; time limited) dan/atau terbatasi tempat (location limited). 

 

PERSOALAAN 

Tidak akan ada penyelidikan, apalagi penelitian, kalau tidak ada persoalan. Yang 

dinamakan “persoalan” ialah suatu hal, kejadian, atau keadaan, yang membangkitkan 

pertanyaan yang meminta jawaban, atau yang menimbulkan kesulitan yang meminta 

penyelesaian. Ada orang yang menyama-artikan istilah “masalah” dan “persoalan”. Akan 

tetapi ada pula orang yang membedakan arti kedua istilah itu. “Masalah” adalah “hal” 

menurut arti umum (pengertian netral), yang dapat dipadankan dengan istilah Inggris 

“topic” atau  “subject “. “Persoalan” berpadanan dengan istilah Inggris “problem”. 

Misalnya, kita dapat mengatakan : Masalah tanah di daerah Sleman baik sekali dibicarakan 

karena mengandung persoalan erosi. 

 Suatu persoalan dapat disajikan kepada kita oleh orang lain, atau tersajikan 

langsung sebagai gejala, kejadian atau keadaan, atau kita buat sendiri sebagai hasil 

renungan. Suatu peristiwa yang teramati, terukur, atau terasakan, tidak dengan sendirinya 

menjadi persoalan. Hal itu baru menjadi persoalan kalau kehadirannya mengundang 

tanggapan atau reaksi dalam fikiran atau perasaan kita. Oleh karena itu gejala atau kejadian 

yang sama dapat menimbulkan persoalan yang berbeda dalam diri orang masing-masing. 
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Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan daya tanggap (responsiveness), kewaspadaan 

(awareness), tanggap rasa (sensation), perhatian (attention), atau kesadaran (perception). 

Semua faktor ini berkaitan dengan sikap atau pandangan hidup, pengalaman, latar 

belakang pendidikan, bidang karya (profession), kedudukan dan tanggung jawab sosial, 

dan / atau inteligensia. 

Dengan kata lain, meskipun gejala, peristiwa, kejadian, atau kejadian itu bersifat 

nyata atau obyektif, namun persoalan itu selalu bersifat subyektif. Persoalan itu menjadi 

bagian dari diri pribadi seseorang (individu, keluarga, suku, bangsa). Oleh karena itu, kalau 

kita ingin kegiatan kita (misal, pemairan) diakui penting, kita harus pandai memilih bahan 

kajian yang oleh kebanyakan orang dinyatakan pula oleh persoalan penting. Atau, kita 

harus pandai meyakinkan orang lain, bahwa bahan kajian itu perlu dipandang sebagai 

persoalan penting. Maka ada ungkapan “pandailah menjual gagasan”. 

Persoalan diperlukan sebagai : (1) Titik tolak pengajian, (2) Nalar untuk melakukan 

pengajian (ditujukan kepada diri sendiri), dan (3) Pembenaran (justification) bagi 

dilakukannya pengajian (ditujukan kepada orang lain). Butir terakhir diperlukan untuk 

memperoleh dukungan dari para penentu kebijakan ilmu pengetahuan, dan/atau dari 

pengelola dana pembangunan atau pengembangan. 

 

PEMATANGAN PERSOALAN 

Persoalan harus dimatangkan dulu sebelum siap ditangani. Pematangan persoalan 

dimaksudkan untuk mengenali segi, watak dan kelakuan persoalan. Berdasarkan 

pengenalan ini barulah dapat disusun strategi penyelidikan atau penelitian. Misalnya, 

persoalan erosi tanah diuraikan dahulu menjadi sejumlah segi yang menjadi faktor penentu 

erosi: erosi hujan, erodibilitas tanah, landaian dan panjang lereng, dan bentuk serta cara 

penggunaan lahan. Kemudian faktor erodibilitas tanah, misalnya, diuraikan menurut watak 

tanah yang menjadi parameternya: permeabilitas, daya simpan lengas, kemantapan 

agregasi zarah tanah dsb. Selanjutnya tiap parameter diuraikan menjadi sejumlah variabel 

penentu (state variables). Misalnya, permeabilitas diuraikan menurut kadar fraksi tanah 

(lempung, debu dan pasir), kerapatan bongkah (bulk density), agihan besar pori (pore size 

distribution) dsb. Dalam kajian yang lebih terperinci, kadar lempung, misalnya, disifatkan 

lebih lanjut menurut jenis mineral lempung yang merajai, nilai kegiatan lempung, dan 

macam kation yang menduduki bidang jerapan (adsorption sites). 
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Dengan pematangan itu persoalan dapat dihampiri (approached) bedasarkan ciri 

hakikinya. Hasil uraian persoalan menjadi pemandu gerak dan arah pengajian. Mengenali 

parameter yang gayut (relevant) diperlukan untuk memilih tatacara pengamatan yang 

sesuai. Parameter juga diperlukan sebagai kriteria pembeda kelas (untuk klasifikasi obyek 

pengamatan ) dan sekaligus sebagai kriteria pengharkat kelas masing-masing (untuk 

pemerian [description] keadaan kelas). 

 

KONSEP 

Pemairan, sebagaimana halnya penyelidikan atau penelitian yang lain memerlukan 

konsep. Yang disebut “konsep” ialah hasil proses intelektual berupa kejadian imajinatif 

untuk menyingkirkan penghalang kesadaran, sehingga memperoleh kesadaran yang lebih 

luas atau lebih kaya. Dengan konsep dibentuk gagasan baru dan dapat dibayangkan suatu 

keadaan, yang tidak berhasil diperbuat berdasarkan kesadaran semula. 

Kesadaran ialah seni (art) merangkai apa yang terhayati dengan tanggap rasa, 

dengan apa yang dialami sebelumnya atau dengan pengetahuan yang dimiliki. Sering 

bertukar fikiran, banyak membaca, selalu tekun mengamati, atau senang mengadakan 

bercobaan atau pengujian, dapat sangat membantu meningkatkan kemampuan membuat 

konsep. Bertukar fikiran dapat menyegarkan tata fikir, mengembangkan imajinasi, 

menghindarkan diri dari kebekuan pola berfikir (conditioned thinking) dan memupuk sikap 

melit (selalu ingin tahu). Melit merupakan rangsangan terhadap daya berfikr dan keinginan 

mengajukan pertanyaan dasar “bagaimana” dan “mengapa”. Pertanyaan dasar “bagaimana” 

membangkitkan  imajinasi mengenai mekanisme proses yang telah melahirkan suatu 

kejadian atau keadaan. Pertanyaan dasar “mengapa” mendorong membayangkan penyebab, 

latarbelakang kejadian, atau tujuan kejadian.  

 Bahkan sekadar omong-omong saja dengan orang yang berlainan profesi atau 

bidang keahlian, dapat berguna menghindari kebekuan pola berfikir. Dengan cara itu kita 

tanpa sengaja memperoleh sudut pandangan baru, atau melihat gatra (aspect) lain dari 

suatu persoalan, yang sebelumnya tidak terpikirkan karena kita terpaku pada kelaziman 

berfikir profesi kita sendiri.  

 Kesadaran akan kesulitan yang sedang dihadapi menimbulkan fikiran yang 

produktif (kreatif, reflektif). Dari fikiran itu timbul suatu usul penyelesaian, yang 

kemudian dipertimbangkan dalam batin untuk diterima atau ditolak. Suatu fikiran yang 
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subur akan selalu mencoba berbagai ragam kombinasi tatafikir yang dikembangkan dari 

hubungan rasional, lamunan, atau keadaan yang ditemukan secara kebetulan.  

 Imajinasi ialah perbuatan atau daya membentuk citra batin (mental image) tentang 

sesuatu yang belum hadir sebagai kenyataan, atau penciptaan gagasan baru, berdasarkan 

suatu rangkaian pengalaman. Imajinasi menjadi arsitek yang membuahkan teori. Dengan 

imajinasi dapat dibuat data bayangan untuk melengkapi perbendaharaan data yang 

tersediakan. Data bayangan sering diperlukan karena tidak semua data yang diinginkan 

dapat dihadirkan, baik karena keterbatasan prasarana atau sarana (waktu, dana, tenaga, alat, 

perlengkapan), maupun atas dasr pertimbangan adab (khusus penyelidikan atau penelitian 

yang menyangkut pribadi orang). 

 

Pengumpulan Data 

 Di depan telah disebutkan, bahwa pemairan mempunyai kekhususan dalam 

pengumpulan data. Selama pengumpulan data ciri pokok keadaan yang menjadi obyek 

pengamatan tidak boleh terusik (disturbed). Dalam hal ini pemairan sama dengan sensus. 

Perbedaan pokok antara kedua cara penyelidikan itu ialah, bahwa pada sensus semua 

anggota populasi diamati tanpa kecuali (misal: sensus penduduk, sensus industri), sedang 

pada pemairan pengamatan terbatas pada anggota pewakil (representative members). Cara 

memiih anggota pewakil didasarkan atas watak obyek menurut pengalaman pribadi atau 

orang lain menangani obyek sejenis, atau menurut tanggapan teori. Intensitas pengamatan, 

yaitu persen perwakilan, tergantung pada taraf perincian penyelidikan yang diinginkan atau 

diperlukan.  

 Dalama hal pemairan tanah, tiap cm2 lembaran peta tanah hasil pemairan paling 

tidak terwakili oleh sebuah titik pengamatan lapangan. Intensitas atau kerapatan 

pengamatan lapangan tergantung pada skala peta tanah yang akan dibuat. Makin kecil 

skala peta tanahnya, kerapatan pengamatan lapangan makin rendah, karena 1 cm2 pada 

lembaran peta tanah mempunyai luas lapangan yang makin lebar. Daftar 1. Menunjukkan 

luas lapangan 1 cm2 lembaran peta pada skala peta masing-masing. Menurut kebiasaan 

dalam pemetaan tanah, dipakai sutu istilah untuk menunjukkan kerapatan pengamatan 

lapangan. Hal ini sekaligus juga menunjukkan taraf perincian pengamatan. 
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Daftar 1. Luas lapangan satu cm2 lembaran peta pada beberapa skala peta dan sebutan taraf 
perincian pengamatannya 

 

Skala peta Uas lapangan 1 cm2 lembaran 
peta dalam ha 

Sebutan taraf perincian 

1 : 500.000 
1 : 250.000 
1 : 100.000 
1 :   50.000  
1 :   25.000 
1 :   10.000 
1 :     5.000          

2.500 
   625 
   100 
     25 
       6,25 
       1 
       0,25 

Tinjau 
Tinjau 
Tinjau mendalam 
Tinjau mendalam 
Terperinci 
Terperinci 
Sangat terperinci 

 

Berapa pun kerapatan pengamatan lapangan, pengamatan tiap titik pengamatan 

dilakukan secara terperinci dengan tatacara pemerian yang memenuhi syarat. Kesudahan 

(result) pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan atau tidak langsung di 

laboratorium pada contoh yang terkumpulkan, harus terandalkan (reliable) dan seksama 

(precise). Terandalkan berarti “kalau diadakan pengamatan atau pengukuran ulang, angka 

yang diperoleh tidak berbeda dengan angka pengamatan pertama”. “Tidak berbeda” berarti 

perbedaan itu terabaikan karena masih berada dalam batas keragaman hakiki obyek, atau 

masih dalam batas terijinkan mengingat peranan peluang.  

 Dalam suatu pemairan dapat digabungkan dua taraf perincian pengamatan secara 

demikian. Seluruh populasi atau wilayah pengamatan dipairkan pada taraf tinjau atau tinjau 

mendalam. Kemudian satu atau lebih bagian populasi atau wilayah pengamatan dipairkan 

secara terperinci atau sangat terperinci. Bagian yang diamati secara lebih terperinci ini 

dinamakan kelompok atau daerah kunci (key group or area), yang dimaksudkan sebagai 

contoh. Agar supaya contoh ini mewakili populasi atau wilayah pengamatan, pemilihan 

kelompok atau daerah kunci harus dilakukan secara baik, sesuai dengan persyaratan 

pengambilan contoh dalam statistik. Ini berarti, bahwa ciri atau kriteria pokok populasi 

atau wilayah pengamatan terungkapkan pada contoh. Dalam hal pemairan tanah, daerah 

kunci diletakkan pada suatu daerah yang keadaan medannya sama dengan keadaan medan 

yang menjadi penciri pokok wilayah pengamatan.  

Dengan kata lain, daerah kunci merupakan “miniatur” wilayah pengamatan. Kalau 

maksud pemairan ialah merencanakan pengelolaan atau tindakan penyelesaian pesoalan, 

maka daerah kunci beerfungsi selaku “benchmark area”, yang menjadi pangkalan 

ekstrapolasi ke bagian-bagian lain dari wilayah yang diwakili oleh daerah kunci tersebut. 

Dengan jalan ini tindakan yang lebih terperinci dapat dijalankan dengan data dasar 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 7

(baseline data) yang dikumpulkan secara lebih sederhana dan biasanya juga lebih murah. 

Oleh karena caraini melibatkan sejumlah andaian (assumptions) maka sudah barang tentu 

risiko penyimpangan lebih besar daripada dengan pemairan terperinci yang mencakup 

keseluruhan wilayah pengamatan. 

 Dalam pengumpulan data perlu diingat hal-hal berikut ini: 

1. Semua data harus dapat didudukkan sebagai ungkapan watak, sifat, atau perangai 

obyek pengamatan. 

2. Semua data harus dapat didudukkan secara korelatif satu terhadap yang lain (hubungan 

korelatif dakhil; internal relationship). 

3. Semua data harus dapat didudukkan secara korelatif tehadap satu atau lebih unsur 

lingkungan yang patut diduga berpengaruh atas obyek pengamatan (hubungan korelatif 

luaran; external relationship). 

 

Hal pertama diperlukan untuk mencirikan obyek, sehingga obyek pengamatan 

terbedakan jelas dari obyek lain di luar yang diamati. Hal ini penting untuk menggariskan 

ruang lingkup pengamatan, atau metakrifkan obyek (object defining). Di samping itu, data 

sebagai pengungkap watak, sifat, atau perangai dibutuhkan  sebagai ciri pembeda kelas 

dalam klasifikasi obyek (class defining). Hal kedua penting bagi penunjukan parameter 

lain (misalnya, struktur tanah menentukan porositas dan permeabilitas tanah), dan/atau 

mengetahui variabel mana yang bebas (independent) dan mana yang tak bebas 

(dependent). Hal ketiga perlu untuk mengetahui variabel kunci (key varibles) untuk 

menilai pengaruh lingkungan, atau untuk mengetahui daya tanggap obyek terhadap 

tekanan lingkungan (enviromental stress), sehingga terbedakan dari variabel yang 

berkaitan dengan faktor genetik. 

Tanpa memperhatikan ketiga persyaratan tadi, data yang terkumpulkan tidak akan berarti, 

karena tidak akan dapat diolah. Data harus memiliki nilai informasi yang memadai untuk 

maksud dan tujuan penyelidikan. 

 

PENGOLAHAN  DATA  

Pengolahan data dimaksudkan agar supaya data yang terkumpulkan menjadi lebih 

mudah dijabarkan. Penjabaran data ditujukan untuk memaklumi tiga macam daya 

pengaruh (effects) terhadap obyek : 

1. Daya pengaruh masukan (input  effect) 
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2. Daya pengaruh tempat  atau wilayah (region effect) 

3. Daya pengaruh waktu (temporal effect) 

 

Daya pengaruh masukan akan memperlihatkan  peranan usaha pengelolaan atau 

teknologi yang diterapkan pada obyek. Daya pengaruh tempat berkaitan dengan peranan 

lingkungan, yang dapat dipilahkan menjadi sejumlah gatranya (aspects), seperti fisik, 

biologi, sosial, ekonomi dan budaya. Daya pengaruh waktu menunjukkan tahapan proses 

yang sedang berlangsung, yang dapat bersifat mendaur (cyclic), berulang (repetitive), atau 

berangsur dari titik awal sampai titik akhir. Misalnya, proses peredaran air atau suhu 

memberikan daya pengaruh waktu yang mendaur. Musim memberikan daya pengaruh 

waktu yang berulang, sedang faktor umur memberikan daya pengaruh waktu yang 

berangsur menjurus ke titik akhir. 

Ada beberapa istilah statistik dalam hubungannya dengan pengolahan data, yang 

perlu diketahui: 

 1. Atribut- Sifat obyek yang dicacat secara kualitatif. Misalnya,warna, ada-tidaknya   

suatu unsur tertentu, atau bentuk. 

 2. Variabel-Sifat yang dicatat secara kuantitatif (diukur, ditimbang, peersen, dsb.) dan 

nilainya mengubah (varies) menurut tempat dan waktu.    

 3. Parameter – suatu kuantitas yang bernilai tetap dalam kasus yang sedang 

diperhatikan.Dapat bernilai lain dalam kasus yang lain. Misalnya, nilai rata-

rata dan simpangan baku (standard deviation). Dalam penghitungan, 

parameter adalah suatu kuantitas yang dibuat tetap untuk suatu program 

hitungan tertentu. 

4. Ciri (characteristic) – Atribut, variabel, atau parameter khas bagi suatu obyek tertentu. 

5. Mutu (quality) – Suatu atribut rumit yang bertindak secara berbeda daripada tindakan 

mutu yang lain dalam mempengaruhi kesesuaian obyek untuk suatu 

penggunaan khusus. Misalnya, produktivitas lahan, ketahanan tanah terhadap 

erosi, nilai hara padang penggembalaan, taraf bahaya kebakaran perumputan, 

dsb. 

6. Klasifikasi – Tindakan membagi populasi, atau mengelompokkan individu, menjadi 

kelompok-kelompok. Suatu kelompok dinamakan kelas. 

7. Alokasi – Penempatan individu dalam kelas yang cocok, atau mengenali individu yang 

termasuk kelas masing-masing. 
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Banyak pemairan yang bertujuan akhir menyusun klasifikasi, atau menempatkan 

individu-individu yang terkenalkan (identifiable) ke dalam kelas-kelas yang cocok menurut 

sistem klasifikasi yang ada. 

Matematika dan statistik menjadi alat sangat penting dalam pengolahan data. 

Pengolahan data menjadi jauh lebih lancar dan ringan kalau digunakan komputer. Di 

samping waktu dan tenaga bukan lagi menjadi kendala, dengan komputer jumlah variabel 

dan titik pengamatan dapat dibuat menurut keinginan dan kebutuhan, sehingga rangkuman 

persoalan menjadi lebih sempurna. Juga berbagai kombinasi data dapat kita uji atau coba 

tanpa takut kehilangan jejak, yang berarti penguraian segi, kelakuan, atau harkat obyek 

menjadi lebih tuntas.Akan tetapi ada satu hal yang harus  selalu kita ingat. Kita memang 

sangat memerlukan bantuan para ahli ilmu pasti dan komputer untuk memilih dan 

menggunakan persamaan atau program yang benar dan mendapatkan hasil hitungan yang 

cermat. Namun demikian, hanya kita sendirilah yang dapat mengarahkan bantuan itu 

secara tepat, karena kitalah yang paling mengetahui tentang persoalannya dan maksud serta 

tujuan penyelidikannya. Kitalah yang tahu akan macam data yang diperlukan untuk 

menyelesaikan persoalan itu. Inilah sebabnya mengapa seorang peneliti wajib memiliki 

sekurang-kurangnya pengetahuan dasar tentang matematika, statistik dan komputer. 

Seorang peneliti tidak perlu pandai menjabarkan persamaan matematika atau statistik, atau 

mahir membuat program komputer. Akan tetapi dia harus dapat mengatakan persamaan 

atau program komputer macam apa yang diperlukannya.Selanjutnya dia harus dapat 

menilai apakah hasil hitungan sudah memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Artinya, 

apakah hasil tadi bermakna untuk menelaah hipotesis kerja lebih jauh. Sudah barang tentu 

hal ini hanya mungkin dikerjakan oleh orang yang mendalami bidang penyelidikan 

tersebut. 

Biasanya penyelidikan secara pemairan tidak menghendaki perhitungan data 

secermat yang dilakukan dalam penelitian secara percobaan. Memang kecermatan yang 

tinggi tidak gayut (relevant) dengan tatakerja pemairan dan dengan hakekat obyeknya. 

Suatu pemairan biasa skala pengamatan yang luas, sehingga banyak faktor yang terlibat 

tanpa dapat kita atur sebaik-baiknya. Dengan demikian variabilitas faktor lingkunggan 

menjadi besar, yang menyebabkan “daerah kepastian” (confidence limit) menjadi lebar 

pula.     Maka hitungan yang terlalu cermat tidak berguna banyak. 
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Ada pengertian “ekonomi penelitian”, yaitu berbuat dalam batas kewajaran menurut ciri 

hakiki (intrinsic characteristics) obyek penyelidikan dan maksud serta tujuan penyelidikan, 

baik dalam merencanakan intensitas pengamatan maupun dalam menyusun tatakerja 

pengolahan data. Maka tidak ada tatakerja baku dan tiap peneliti bebas menentukan 

tatakerjanya sendiri. Dalam penelitian juga berlaku kaidah “diminishing return”. 

Hipotesis, teori atau rumusan matematika atau statistik apa pun yang dipakai, suatu 

kesimpulan yang baik tidak dapat terlepas dari tumpuan “common sense”, yaitu penalaran 

masuk akal.Untuk ini diperlukan penguasaan mantik (logic). Yang diartikan dengan mantik 

ialah kajian atas tatacara dan asas yang dipakai untuk membedakan penalaran yang baik 

(benar) dari yang buruk (tidak benar). Penalaran dinilai baik kalau mengikuti persyaratan 

mantik. 

 

PENGHAMPIRAN PERSOALAN 

Dibandingkan dengan cara-cara yang menyangkut pengumpulan contoh secara 

menyeluruh (total sampling ; sensus), cara  pemairan mempunyai keuntungan dalam hal : 

(1) Biaya lebih rendah, dan (2) Dapat memperoleh penilaian meramal secara luas 

(extensive predictive evaluation) berdasarkan kegiatan pengumpulan contoh yang terbatas. 

Peramalan dapat berjangka panjang, bahwa suatu keadaan tertentu yang dijumpai di suatu 

daerah akan dijumpai akan dijumpai juga di daerah yang lain yang mempunyai kedudukan 

sama atau mirip (similiar setting). Peramalan dapat berjangka pendek, bahwa kemiripan 

keadaan terdapat diantara unsur-unsur setempat yang muncul berulang (locally recurring 

elements), atau peramalan, bahwa penyifatan suatu atribut menurut contoh yang diambil 

berlaku dalam` suatu satuan lahan yang kecil. 

Pada asanya ada tiga macam tatacara penghampiran (approach) persoalan dalam 

pemairan. Memang benar, bahwa dalam penerapannya sering terjadi beberapa saling 

lingkup antara ketiga tatacara itu. Tatacara pertama melihat persoalan sebagai suatu 

keadaan, kenyataan, atau gejala yang dikendalikan oleh lingkungan. Ini yang disebut 

penghampiran genetik . Tatacara kedua memandang persoalan sebagai suatu anasir atau 

bagian dari suatu satuan induk. Ini yang dinamakan penghampiran wilayah. Tatacara 

ketiga memusatkan kajian pada atribut atau variabel yang membedakan persoalan yang 

satu dari yang lain. Ini disebut penghampiran parametrik. 
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Penghampiran Genetik 

Persoalan dipilahkan menurut faktor-faktor lingkungan kausal. Pendapat yang 

melatar-belakangi penghampiran ini ialah, bahwa kebersamaan dan agihan kenampakan 

alamiah dikendalikan oleh keadaan lingkungan. Penghampiran genetik menghasilkan 

kelompok-kelompok alamiah. Kebaikan tatacara ini ialah kemiripan antara daerah-daerah 

yang berjauhan dapat diramalkan berdasarkan kemiripan kendali dasar. Misalnya, dua 

daerah yang mempunyai iklim, bentuk lahan dan bahan geologi yang sama, maka dapat 

diramalkan, bahwa tanahnya pun akan mirip. Dengan demikian penghampiran genetik 

mengandung ciri universalitas. 

Hubungan antara faktor pengendali dan gejala tidak selalu langsung mutlak. Di 

samping itu banyak sekali faktor yang menjadi penyebab dan hanya sebagian saja dari 

mereka yang dapat disidik. Hanya faktor yang menonjol saja biasanya mudah tersidik. 

Maka penghampiran genetik hanya berguna dalam kajian umum atau garis besar saja. 

Sering pula terjadi, bahwa antara faktor ada saing pengaruh yang tidak sama di tiap macam 

lingkungan. Misalnya, bentuk lahan dapat menimbulkan modifikasi iklimsetempat, atau 

dapat mengubah agihan lengas mempan (effective moisture distribution) setempat, sedang 

di tempat lain tidak. Hal ini membatasi kegunaan penghampiran genetik, sehingga tidak 

cocok untuk kajian terperinci. 

 

Penghampiran Wilayah 

 Persoalan atau keadaan dipilahkan menurut kedudukannya dalam bagian wilayah 

yang nyata terbedakan dari bagian yang lain. Penghampiran ini menyangkut analisis sifat-

sifat yang tampak. Satuan kajian dibuat menurut pola perubahan sekelompok sifat wilayah 

yang teramati. Persoalan didudukkan pada bagian wilayah yang menurut kenampakannya 

patut dijadikan satu kesatuan lahan. Misalnya, daerah gunung berapi, daerah rawa, daerah 

gumuk pantai (coastal dunes), dsb. Dalam pemilahan yang lebih jauh menjadi daerah 

puncah dan daerah kaki. 

 Dalam wilayah yang sudah mencapai keadaan tunak pada keseimbangan dinamik 

(steady state of dynamic equilibrium), berarti semua atribut hampir secara sempurna salng 

bergantung sdan saling berkaitan, dan semua anasir telah saling menyesuaikan diri, satuan 

wilayah juga merupakan satuan genetik. Dalam hal seperti itu penghampiaran wilayah 

tidak terbedakan dari penghampiran genetik. Perbedaan hakiki antara kedua macam 
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penghampiran itu ialah, bahwa penghampiran genetik menggunakan faktor penyebab 

sebagai dasar pemilahan, sedang penghampiran wilayah menggunakan akibat total dari 

kegiatan bersama faktor penyebab sebagai dasar pemilahan. Maka penghampiran wilayah 

dapat pula disebut penghampiran terpadu, karena tidak mementingkan faktor masing-

masing sebagai kriteria pembeda, melainkan mementingkan hasil paduan kegiatan semua 

faktor sebagai kriteria pembeda. Dengan demikian dalam penghampiran wilayah, 

pengetahuan tentang semua faktor secara lengkap tidak diperlukan. Pengetahuan semacam 

itu diperlukan mutlak dalam penghampiran genetik. 

 

Penghampiran Parametrik 

 Dalam hal ini persoalan atau keadaan dipilahkan menurut nilai sejumlah atribut 

terpilih. Jumlah atribut yang diperhatikan dapat banyak, beberapa, atau hanya sebuah saja. 

Keuntungan tatacara ini ialah, bahwa suatu keadaan dapat diolah sebagai angka, yang 

melancarkan penerapan hitungan matematik, membuat acuan acak (simulation model) dan 

pengolahan dengan komputer. Kesulitan pada penggunaan penghampiran ini ialah 

pemilihan parameter yang gayut (relevant), baik dengan hakekat persoalannya, maupun 

yang keliru menyebabkan penghampiran parametrik tidak berguna, bahkan dapat 

menyesatkan. 

 Karena semua kenampakan dirupakan dalam angka (numerical terms), kecermatan 

pengamatan terjamin karena subyektivitas dan penafsiran terhilangkan atau setidak-

tidaknya terbatasi sampai minimum. Akan tetapi justru karena berbentuk angka inilah, 

penetapan batas kelas sering sulit. Misalnya, dengan penghampiran wilayah kita tidak sulit 

menggariskan batas antara wilayah hutan dan wilayah belukar. Dengan penghampiran 

parametrik akan timbul persoalan tentang imbangan jumlah pohon dan semak berapakah 

yang termasuk pengertian hutan dan berapakah yang termasuk pengertian belukar. 

 Kesulitan lain timbul dalam menghadapi populasi dengan anggota yang takfarik 

(indiscrete), seperti tanah misalnya. Dalam hal ini perubahan dari tempat yang satu ke yang 

lain berlangsung secara berangsur. Penghampiran parametrik paling mudah diterapkan 

pada populasi dengan anggota yang farik (discrete), seperti tumbuhan dan hewan. Di sini 

tiap anggota tegas terpisah dari anggota yang lain dan berdiri mandiri. Untuk menghadapi 

populasi yang takfarik diperlukan kajian pendahuluan untuk menetapkan sifat-sifat penciri 

“individu” atau kelas, yang terbedakan dari sifat-sifat peralihan antar “individu” atau antar 

kelas. 
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 Pada asasnya, makin banyak paraneter yang dipakai, hasil penghampiran 

parametrik makin baik. Ada suatu cara untuk mengurangi jumlah parameter yang perlu 

diperhatikan tanpa mengurangi mutu hasil pekerjaan. Di kalangan sekian banyak parameter 

yang dikehendaki, dipilih sejumlah parameter yang masing-masing menjadi faktor 

kemunculan beberapa parameter lain yang tidak terpilih. Misalnya, perkembangan struktur 

tanah dengan sendirinya akan mengatur porositas, taraf aerasi dan permeabilitas tanah. 

Dengan menggunakan perkembangan struktur tanah sebagai parameter, ketiga parameter 

tersebut belakangan sudah ikut ternilai. Paraameter semacam ini disebut parameter penentu 

keadaan (state paraameter). Dengan cara ini penghampiran parametrik  menjadi lebih 

sederhana. 

 Penghampiran apapun yang kita kerjakan, kita harus selalu ingat, bahwa pemairan 

adalah kegiatan lapangan. Kegiatan laboratorium dan studio, sekalipun sangat penting, 

tidak lain daripada pencermat pengamatan lapangan. Kesalahan atau galat (error) yang 

dibuat dalam penentuan titik pengamatan dan/atau dalam pengambilan contoh, tidak dapat 

diperbaiki dengan analisis laboratorium yang lebih teliti atau lebih luas, atau dengan 

pekerjaan studio yang lebih tekun. 

 

PENYAJIAN KESUDAHAN PEMAIRAN 

 Kesudahan pemairan (penelitian, penyelidikan) dapat disajikan secara lisan 

(seminar, simposium, lokakarya, konggres, konferensi), atau secara tertulis (laporan, 

makalah dalam majalah). Baik secara lisan maupun secara tertulis, suatu sajian perlu 

mengikuti beberapa ketentuan dasar agar supaya mempunyai nilai informatif sebaik-

baiknya. Menyajikan kesudahan suatu kegiatan tidak lain daripada menyampaikan suatu 

informasi tertentu kepada pihak tertentu mengenai suatu persoalan tertentu. 

 Suatu informasi dikatakan baik kalau informasi itu mengena pada sasaran. 

Ketentuan dasar bagi penyajian yang mempan (effective) ialah: 

1. Persoalan beserta segi-seginya yang dtinjau dan tatacara penghampirannya harus 

diungkapkan dengan jelas. 

2. Ruang lingkup uraian harus jelas dan tidak melebar, sehingga memungkinkan kita 

menjabarkan subyeknya secara spesifik. 

3. Sajian disusun berdasarkan kesudahan kegiatan dan tanggapan yang diinginkan dari 

hadirin (kalau lisan) atau pembaca. 

4. Dapat menunjukkan kepntingan persoalannya. 
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5. Susunan uraian harus menarik karena urutan penalaran yang mudah diikuti dan gaya 

bahasa yang memikat. 

6. Penarikan kesimpulan harus bersifat langsung dan gayut (relevant) dengan data yang 

diajukan. 

7. Meskipun terbagi menjadi beberapa bagian, uraian harus merupakan suatu kesatuan 

yang bulat. 

Pada lazimnya, suatu uraian terbagi menjadi beberapa bagian (bab, fatsal, ayat). 

Tiap bab mempunyai fungsi masing-masing. Fatsal merupakan perincian bab untuk 

menekankan bagian-bagian bab yang perlu ditonjolkan. Fatsal dapat dibagi lebih lanjut 

menjadi ayat. Meskipun perincian itu penting, akan tetapi kita tidak boleh lupa akan 

kesingkatan dan kejelasan isi. Perincian yang terlalu banyak sering justru menghilangkan 

kejelasan dan uraian menjadi terlalu panjang yang sulit diikuti dan dapat mendatangkan 

kebosanan pada para pendengar (lisan) atau pembaca. Barangkali kriterium terbaik untuk 

menilai bentuk uraian ialah jawaban atas pertanyaan : “ Dapatkah seorang peneliti/ 

penyelidik lain mengulangi pekerjaan kita ini berdasarkan laporan yang kita sajikan ?” 

(“menapak tilas”).Apabila jawabannya ingkar  maka laporan itu harus dinilai tidak 

mencukupi. Hal ini dapat terjadi karena penyajian metodologi tidak lengkap, atau karena 

penyajian yang tidak jelas. 

Struktur laporan pemairan sederhana saja, sesuai dengan struktur  pemairannya 

sendiri. Laporan dibuka dengan menyajikan persoalan kemudian metodologi, lalu 

kesudahan, pembahasan, penafsiran dan ditutup dengan kesimpulan. Kalau perlu dapat 

ditambahkan saran.Dalam urutan ini maka fakta atau gejala obyektif (teramati, terukur) 

berangsur menurun jumlahnya, atau berkurang imbangannya, sedang sejalan dengan itu 

penafsiran atau subyektivitas   berangsur meningkat, atau bertambah imbangannya. Hal ini 

dapat digambarkan dengan bagan berikut ini. 

  Isi berjangka                                                                                      Isi berjangka laku ter 

  tetap                                                                                                   batas karena keabsa         

                                                                                     han              hannya bergantung 

                                                                                                             pada pengetahuan  

                                                                                                            dan keadaan sewak- 

                                                                                                            tu penelitian dikerja- 

                                                                                                             jakan. 

 

   
   Sajian obyektif   
 
 
                                                      Sajian subyektif 
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Pada lazimnya sajian persoalan ditempatkan dalam dua bab awal yang berurutan. 

Bab pertama berisi latar belakang pemilihan persoalan, maksud, tujuan dan ruang lingkup 

penelitian, keterbatasaan ungkapan (limitations), batasan pengertian atau takrif, teori dan 

hipotesis. Bab ini berjudul “Pendahuluan”, atau ada yang memakai “Pengantar”. Bab 

kedua, yang diberi judul “Tinjauan Pustaka”, membentangkan intisari pengalaman gayut, 

penelitian terdhulu dan informasi yang ditemukan dalam bahasan pustaka. Pendek kata, 

bab ini menjelaskan status pengetahuan sampai saat ini mengenai persoalan itu, atau 

mengenai persoalan lain yang berhubungan. 

Keseluruhan sajian metodologi masuk ke dalam bab ketiga. Bab ini dapat dipecah 

menjadi beberapa fatsal, tergantung pada macam tatacara yang terpakai secara 

terpisah.Misalnya, fatsal pertama berisi uraian  tentang tatacara lapangan. Ini berisi 

pemilihan daerah kerja, metode pengumpulan contoh, macam contoh, sistem pengamatan, 

pemilihan parameter penciri atau penduga watak dan kelakuan obyek, dan teknik 

pengamatan atau pengukuran parameter. Fatsal kedua memuat tatacara laboratorium, 

studio dan/atau percobaan.Fatsalketiga mengutarakan hal pengolahan data, termasuk 

analisis matematika dan statistik serta penjelasan tentang pengujian hipotesis. 

 Bab keempat dipergunakan untuk menyajikan kesudahan penelitian (pemairan), 

baik berupa data mentah maupun yang sudah diolah. Sering pula orang memasukkan 

pembahasan dalam bab ini, dengan maksud sekaligus merangkaikannya dengan 

pengolahan data. Akantetapi kalau difikir, bahwa cara ini akan menyebabkan bab terlalu 

panjang maka pembahasan dijadikan bab tersendiri (bab kelima). Dalam hal ini 

pembahasan dirangkaikan dengan penafsiran dan kesimpulan. Kadang – kadang laporan 

menjadi lebih enak dibaca apabila kesimpulan dijadikan bab tersendiri (bab keenam). 

Tergantung pada maksud pemairan, dapat dibuat bab ketujuh yang berisi saran atau uraian 

penutup (epiloque). Bab ini dipergunakan untuk menyampaikan pesan kepada pendengar 

atau pembaca ; misalnya, manfaat apa yang dapat dipetik dari laporan ini, baik yang 

langsung maupun yang tidak langsung, atau menunjukkan, bahwa penelitian ini masih 

perlu dilanjutkan atau dikembangkan dan arah  pengembangan yang disarankan, dsb. 

 Mencantumkan ringkasan juga sangat berguna. Bagi mereka yang berbidang ilmu 

yang sama atau berdekatan, ringkasan menjadi petunjuk tentang berminat tidaknya mereka 

untuk membaca seluruh makalah atau laporan. Bagi yang memerlukan masukan dari 

bidang keahlian lain untuk membuat kerangka kerja interdisiplin, atau memolakan 

kebijakan umum, ringkasan menjadi sumber informasi yang paling berguna. Ringkasan 
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dapat diletakkan  pada akhir uraian, atau pada permulaan uraian. Penempatan pada akhir 

uraian mengikuti  nalar proses, yaitu setelah semua selesai baru dapat dibuat perasannya. 

Penempatan pada awal uraian mengikuti nalar fungsi. 

 Penyediaan ruang bagi tiap bagian uraian harus seimbang dengan kepentingan tiap 

bagian dalam membentuk pengertian tentang hal yang ingin dijelaskan. Bagian yang 

memuat fakta yang terungkapkan (bab keempat) dan bagian yang memuat penafsiran fakta 

(bab kelima) mempunyai kepentingan tertinggi dan karena itu harus diberi ruang cukup. 

Bab pertama, kedua, keriga, keenam dan ketujuh menunjukkan urutan menurut taraf 

kepentingan yang makin menurun, setelah bab keempat dan kelima. Kalau kita 

mempergunakan tatacara khusus, yang belum dkenal umum atau yang sengaja disusun 

untuyk kepentingan penelitian ini, bab ketiga menjadi lebih penting daripada bab kedua, 

dan urutan taraf kepentinga dibalik. Barangkali imbangan penyediaan ruang uraian berikut 

ini dapat dipakai sebagai pedoman : 

• Ringkasan – 1 % 

• Pendahuluan (Pengantar) – 10 % 

• Tinjauan Pustaka – 10 % (atau 5 %) 

• Metodologi – 5 % (atau 10 %) 

• Kesudahan, Pembahasan, Penafsiran – 70 % 

• Kesimpulan, Saran, Penutup- 4 % 

• Kalau tidak diperlukan Penutup, maka Kesimpulan serta Saran diberi 

ruang 3 % dan Ringkasan dinaikkan menjadi 2 %. 

 

 Tiap peneliti tentu bebas menentukan imbangan sendiri yang dipandangnya baik. 

Hanya saja sebaiknya  ruang yang disediakan bagi  Kesudahan, Pembahasan dan 

Penafsiran jangan kurang daripada 50 % dan untuk Metodologi jangan melampaui 15 %. 

 Judul sajian (makalah, laporan) harus dapat memenuhi persyaratan : 

1. Ringkas (ada yang menyaratkan maksimum 16 kata). 

2. Dapat memberikan gambaran pokok tentang persoalan, ruang lingkup kajian dan sudut 

pandangan yang diambil. 

3. Secara tersurat menunjukkan asas penghampiran (biologi, fisik, sosial, ekonomi atau 

yang lain). 

Ada baiknya data mentah dijadikan lampiran dan tidak dimasukkan  dalam batang 

tubuh laporan atau makalah. Hal ini dimaksudkan agar supaya batang tubuh laporan tidak” 
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membengkak” tanpa guna dan juga untuk memudahkan penyusunan dan penyiapan 

laporan. Akan tetapi data olahan yang langsung mendasari pembahasan dan penafsiran, 

baik berupa daftar (table) atau diagram (kurva, histogram dsb.), harus masuk ke dalam 

batang tubuh laporan dan sedapat-dapat dekat dengan nas (text) yang menguraikannya. 

Oleh karena data olahan itu dapat disetarakan dengan uraian nas yang dipadatkan, 

memperbanyak data olahan berarti menghemat ruang uraian, atau meningkatkan efektivitas 

ruang uraian.  

Perlu dibedakan pengertian “Daftar” (table) dan “Senarai” (list). Dalam senarai 

angka-angka sekadar disusun berbaris atau berlajur (pengorganisasian data bertaraf 

terendah), yang semata-mata bertujuan kerapian dan kemudahan membaca. Daftar adalah 

pengorganisasian data bertaraf tinggi, karena bertujuan memperlihatkan hubungan kausal 

antar angka. Hubungan antar angka dapat disajikan untuk memperlihatkan : 

Hubungan kuantitatif atau kumulatif – Baris dan lajur disusun untuk melancarkan 

penjumlahan angka. Bentuk ini biasa dipakai dalam menyusun anggaran belanja 

atau pengeluaran biaya. Lajur biasa dipakai untuk mengurutkan waktu (bulan, 

tahun) dan garis untuk mengurutkan golongan pembelanjaan (perjalanan, 

penginapan, upah dsb.). 

Hubungan kurun (chronological relationship)- Memperlihatkan pengaruh atau daya waktu 

terhadap gejala atau kejadian.  

Hubungan ruang (spatial relationship)- Memperlihatkan kaitan antara tempat, tapak (site) 

atau daerah dan kejadian. Misalnya, agihan macam tanah dan luas masing-masing. 

Ini dapat dijadikan diagram berupa peta tanah.  

Hubungan mantik (logical relationship)- Butir-butir keterangan diatur sedemikian rupa, 

sehingga membentuk deretan yang melancarkan penarikan kesimpulan. Misalnya, 

data populasi ternak diurutkan menurut daerah, yang kemudian dibagi menurut 

jenis kelamin, umur, kesehatan dsb. 

Hubungan kausal – Hubungan ini merupakan bentuk ikatan terpenting dalam budidaya 

ilmiah. Ada hubungan yang dinyatakan berada dalam hakiki alam (necessary 

connection). Misalnya, hubungan antara nasi dan gizi, atau antara endrin dan racun. 

Hubungan ini bersifat hakiki dan tidak mungkin berubah, maka karena itu tidak 

memerlukan pembuktian lagi (pandangan rasionalistik). Ada hubungan yang 

dinyatakan berada dalam pengharapan manusia berdasarkan pengalaman 

(expectancy view). Misalnya, menurut pengalaman bensin dapat dijadikan sumber 
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energi, maka orang cenderung menghubungkan atau menyetarakan energi dengan 

bensin. Dalam hal ini pengamatan dan pembuktian berkedudukan penting. 

Hubungan kategori ( categorial relationship)- Hubungan data ditetapkan menurut kelas-

kelas harkat. Hubungan ini menuju pada pemilahan (sorting) fakta menjadi 

berbagai kelas atau jenis, atau menetapkan keanggotaan tiap gejala atau kenyataan 

dalam kelas yang sesuai (kepentingan klasifikasi obyek). 

Hubungan nisbah – Acapkali kita memerlukan pengetahuan tentang perubahan nisbi dan 

bukan perubahan mutlak. Banyak  persoalan yang akan lebih mudah dan lebih 

terang diungkapkan berdasarkan hubungan perubahan sifat yang satu terhadap yang 

lain, atau laju perubahan suatu sifat terhadap perubahan sifat yang lain. Hal ini 

dapat ditujukan untuk menjawab soal kemempanan atau kejituan suatu proses. 

Misalnya, hubungan pertambahan berat ternak dengan takaran dan susunan 

makanan yang diberikan (nisbah keluaran dan masukan). 

 

Hubungan kurun, ruang, mantik, kausal dan nisbah akan lebih jelas tersajikan 

dengan diagram daripada dengan daftar. Mana yang dipilih tergantung pada pertimbangan 

pembuat laporan sendiri. Juga perlu memperhatikan selera pihak yang dilapori. Banyak 

administrator yang lebih menyukai senarai dan daftar, sedang perencana dan pakar 

(scientist) biasanya lebih menyenangi diagram. Para pelaksana lebih suka pada program 

yang berbentuk daftar, atau senarai. Sudah barang tentu data mentah tidak dapat tidak 

harus disajikan dalam bentuk daftar. Senarai dipakai untuk menyajikan keterangan umum. 

 

«» 
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