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METODOLOGI PENELITIAN DAN BEBERAPA IMPLIKASINYA 
DALAM PENELITIAN GEOGRAFI1 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Pengantar 

 Metodologi penelitian ialah suatu ilmu tentang kerangka kerja melaksanakan 

penelitian yang bersistem. Bersistem berarti penelitian dikerjakan secara kontekstual. 

Konteks penelitian tersusun atas unsur-unsur (a) filsafat, yang menjadi pangkal beranjak 

pemikiran, (b) berfikir, yang membentuk gagasan dasar dan konsep, (c) nalar, yang 

menjalankan proses pemahaman persoalan yang menjadi buah telaah, dan selanjutnya 

menjalankan proses penarikan kesimpulan, (d) takrif, yang membuat batasan pengertian 

tentang lambang sebagai abstraksi obyek, atau tentang konsep sebagai abstraksi ujud, dan 

(e) asumsi, yang menjadi latar belakang hipotesis dan mengisi hipotesis dengan suatu 

implikasi terntentu. 

 Geografi merupakan suatu disiplin yang menelaah permukaan bumi, mencakup 

bentuk dan perkembangannya, gejala-gejala yang terjadi di atasnya, dan tampakan-

tampakan iklim, vegetasi, tanah, hidrologi, dan yang berkaitan dengan kehadiran dan 

kegiatan manusia, dalam konteks keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan (disadur dari 

Am. Geol. Inst., 1976; Moore, 1977; Selebaran Seminar Aplikasi Penelitian geografi untuk 

perencanaan Pengembangan Wilayah, 1991). 

 

Filsafat Penelitian 

 Filsafat ialah suatu sistem pemikiran yang terbentuk dari pencarian pengetahuan 

tentang watak dan makna kemaujudan (existence) (Hornby, dkk., 1974). Filsafat dapat juga 

diartikan sistem keyakinan umum yang terbentuk dari kajian dan pengetahuan tentang 

asas-asas yang menimbulkan, mengendalikan, atau menjelaskan fakta dan kejadian (Anon., 

1956). Secara ringkas, filsafat ialah pengetahuan tentang makna (Koenen & Endepols, 

1948). 

 Dengan demikian, filsafat penelitian dapat diartikan suatu sistem pemikiran yang 

mengarahkan penelitian menuju ke perolehan makna tentang soal yang dikaji. Memperoleh 

                                                            
1 Disajikan dalam Seminar Aplikasi Penelitian geografi untuk Perencanaan pengembangan Wilayah. Fakultas 

Geografi UGM. 29-31 Agustus 1991. 
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makna berarti memahami hakekat kemaujudan fakta dan kejadian yang terkandung dalam 

persoalan tersebut sebagai suatu kausalitas. Sesuatu tidak dapat maujud tanpa sebab (asas 

kausalitas), dan sebab selalu mendahului akibat (hukum kausalitas) (Hornby, dkk., 1974). 

 Faham kausalitas memandang setiap fakta sebagai hasil suatu proses, dan dengan 

demikian setiap fakta bermatra waktu lengkap, kemarin - kini - esok. Dalam jalur waktu 

lengkap, sebab dan akibat berkedudukan silih berganti membentuk suatu persinambung 

(continuum). Kejadian kemarin menjadi sebab yang menghasilkan kejadian kini sebagai 

akibatnya, dan pada gilirannya kejadian kini menjadi sebab yang menghasilkan kejadian 

esok sebagai akibatnya, dst. Maka setiap kejadian mempunyai sejarah dan masa depan, 

atau mempunyai latar belakang dan implikasi. 

 Filsafat penelitian bersifat universal. Tidak ada filsafat penelitian khusus untuk 

disiplin masing-masing. Yang ada ialah penjabarannya untuk disiplin masing-masing. 

 Penelitian menghasilkan pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan ialah keseluruhan hal 

yang diketahui, yang membentuk cerapan (perception) jelas tentang kebenaran atau fakta 

(Anon., 1956). Ilmu ialah pengetahuan yang diatur dan diklasifikasikan secara tetib, 

membentuk suatu sistem pengetahuan, berdasarkan rujukan kepada kebenaran atau hukum 

umum (Anon., 1956; Hornby, dkk., 1974). 

 Ilmu dapat juga diartikan suatu kegiatan mencari pengetahuan dengan jalan 

melakukan pengamatan, dan kemudian berusaha membuat penjelasan mengenai hasil 

pengamatan dalam nasabah satu dengan yang lain dengan perampatan (generalization) 

yang disebut acuan (model) atau teori. Ilmu menangani penafsiran hal-hal yang teramati, 

dan berspekulasi tentang hal-hal yang tidak terlihat atau terukur secara langsung, namun 

spekulasi tersebut kiranya selalu dapat diuji dengan percobaan. Menurut pengertian ini, 

ilmu merupakan suatu kegiatan operasional (Hardwick, 1965). Untuk menjalankan 

kegiatan itu ilmu memiliki fakta dan teori. 

 

Berfikir 

 Berfikir adalah kegiatan penalaran mengeksplorasi pengalaman dengan suatu 

maksud terntentu (de Bono, 1982). Makin luas atau dalam pengalaman (pengetahuan) yang 

dapat dieksplorasi, makin jauh proses berfikir dapat dijalankan. Berfikir berlanjut dengan 

menggunakan hasil eksplorasi pengalaman (pengetahuan) untuk mengabstraksi obyek 

menjadi sejumlah informasi, dan selanjutnya mengolah informasi untuk maksud tertentu. 
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 Banyak cara abstraksi yang dapat dikerjakan. Abstraksi paling umum, yang setiap 

orang mengerjakannya, ialah bahasa yang dituturkan sebagai lambang obyek. Bentuk 

abstraksi paling khusus ialah rumusan matematika. 

 Berfikir adalah sumber segala pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan 

memberikan umpan balik kepada berfikir, berarti ada interaksi antara berfikir dan 

pengetahuan. Makin tinggi tingkat pengetahuan yang dipunyai seseorang, makin tinggi 

taraf berfikir yang dapat dilakukannya. Sebaliknya, makin tinggi taraf berfikir yang dapat 

dikerjakan seseorang, makin tinggi tingkat pengetahuan yang dapat dicapainya. 

 Umpan balik antara berfikir dan pengetahuan berlangsung secara sinambung. Maka 

interaksi antara berfikir dan pengetahuan terjadi pada tataran yang secara berangsur 

meninggi. Intensitas interaksi naik secara memilin (spiralling), dan kemajuan pengetahuan 

(dengan sendirinya juga kemajuan ilmu) berlangsung secara kumulatif. 

 

 

Taraf berfikir menentukan 
tingkat pengetahuan 

pengetahuan 

 

 

berfikir 

 

Tingkat pengetahuan 
menentukan taraf berfikir 

 

 Bagian penting berfikir adalah kecerdasan mengupas (critical intelegence). Dengan 

kecerdasan mengupas, fikiran membentuk gagasan dasar atau konsep yang diterapkan pada 

data untuk memberikan arti kepada data tersebut. Data yang telah diberi arti memberikan 

masukan kepada gagasan dasar. Proses umpan balik ini berlangsung terus sampai terbentuk 

pola berfikir yang mantap dalam otak. Pola berfikir membuat putusan yang diimplemen-

tasikan menjadi tindakan. 

 Kegiatan semacam ini, yang memiliki mekanisme umpan balik dari keluaran 

menjadi masukan kembali yang mengatur keluaran berikutnya, disebut proses sibernetik. 

Proses ini berlangsung dalam otak yang merupakan suatu sistem informasi yang mengatur 

sendiri (self-organizing information system). Makin banyak data yang tersediakan, makin 

rumit pola berfikir yang dapat dikembangkan, dan makin banyak alternatif putusan yang 

dapat dibuat serta pilihan pengarahan tindakan menjadi makin banyak. 

 

 

 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



      
 
 

 4

                     masukan sebagai  
                         umpan balik 
                                                           Gagasan 
Data                                                    dasar                   Pola berfikir           Putusan        Tindakan 
                                                           Konsep 
                      
                       memberi makna 
 

Di dalam cerapan otak, lingkungan sebagai sumber data yang merupakan kenyataan 

bulat, terpilah-pilah menjadi sejumlah bungkal informasi tertentu. Dengan bahasa yang kita 

miliki, tiap bungkal informasi kita lekati dengan sebuah kata sebagai lambang atau makna. 

Dengan demikian lingkungan dalam cerapan kita menjadi sekumpulan konsep dengan 

periannya (description), dan fikiran kita sekarang tertuju kepada konsep-konsep tersebut 

sebagai abstraksi lingkungan, dan tidak lagi kepada lingkungan seperti yang kita lihat 

dalam kenyataan. 

 Suatu pola berfikir mengupas terbentuknya berdasarkan kupasan tentang : 

1. Ontologi ilmu, suatu analisis filsafati tentang kenyataan (reality) atau kemaujudan yang 

berkaitan dengan hakekat "ada" (of being). 

2. Epistemologi ilmu, suatu teori tentang pengetahuan yang berkaitan dengan cara mem-

peroleh pengetahuan dan metode keilmuan. 

3. Aksiologi ilmu, suatu teori tentang nilai dan makna. 

Dalam penelitian, ontologi ilmu membahas hal apa yang ingin diketahui, epis-

temologi ilmu membahas hal bagaimana memperoleh pengetahuan yang diinginkan, dan 

aksiologi ilmu membahas hal apa nilai dan makna pengetahuan tersebut. 

 

Nalar 

 Nalar (reason) ialah daya atau bakat memahami dan menarik kesimpulan. Dengan 

nalar orang dapat menyajikan gagasan atau pendapat secara tertib, teratur, berurut, dan 

mengikuti suatu struktur yang mantik (logical). Mantik (logic) ialah kajian tentang metode 

dan asas yang digunakan membedakan penalaran baik atau benar dengan yang buruk atau 

tidak benar (Copi, 1978). Dengan nalar, ilmu dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan, 

dan mengendalikan keadaan atau kejadian. 

 Akan tetapi nalar dapat menyesatkan kalau keliru dalam memilih pangkal rujukan, 

misalnya dalam hal faham otoritarianisme, skolastisisme, dan dogmatisme. Nalar juga 

dapat menyesatkan apabila diterapkan semata-mata untuk memenuhi kepanggahan 
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(consistence) dengan dirinya sendiri, artinya panggah secara semantik (makna 

kebahasaan). Memenuhi kepanggahan semnatik semata-mata dapat menimbulkan benturan 

dakhil (internal conflict) dalam suatu penalaran, yang bersumber pada takrif (definition) 

yang dibuat tentang suatu istilah, yang memunculkan sejumlah implikasi. Maka membuat 

takrif harus hati-hati, jangan sampai menjadi sumber kerancuan nalar. 

 Ada dua bentuk dasar penalaran, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi berpangkal 

pada suatu pendapat umum berupa teori, hukum, atau kaedah dalam menyusun suatu 

penjelasan tentang suatu kejadian khusus, atau dalam menarik suatu kesimpulan. Deduksi 

merupakan penalaran formal dengan interpolasi pendapat. Yang dituju deduksi ialah 

kesahihan (validity) pendapat atau kesimpulan, dan bukan kebenarannya. Maka kesahihan 

struktur argumentasi adalah pokok dalam penalaran deduktif, terlepas dari benar tidaknya 

pangkal pendapat yang dirujuk. Karena rujukannya pasti, deduksi menghasilkan ungkapan 

berkepastian mantik. Akan tetapi penelitian yang semata-mata didasarkan atas penalaran 

deduktif kurang subur, karena tidak dapat membawa kita ke pembentukan pendapat atau 

teori baru. 

 Induksi berpangkal pada sejumlah fakta empirik untuk menyusun suatu penjelasan 

umum, teori, atau kaedah yang berlaku umum. Induksi berlangsung dengan proses 

perampatan, atau dengan ekstrapolasi pendapat. Oleh karena tidak mungkin mengamati 

semua fakta yang ada, terlebih-lebih banyak fakta yang baru akan muncul kemudian, 

kesimpulan induktif hanya dapat mencapai kementakan mantik (logical probability). 

Kesahihan pendapat induktif ditentukan secara mutlak oleh kebenaran fakta yang dijadikan 

pangkal penalaran. Namun demikian induksi dapat membuka peluang menciptakan teori 

baru, dan karena itu produktif untuk penelitian. 

 Perampatan adalah pokok dalam induksi. Tanpa perampatan, pengalaman tinggal 

berupa tumpukan fakta yang lepas-lepas, dan tidak akan ada evaluasi pengalaman. 

Perampatan adalah suatu pernyataan bahwa segala yang benar mengenai beberapa 

peristiwa atau hal yang semacam, adalah benar atau berlaku pula bagi kebanyakan 

peristiwa atau hal yang sama (Keraf, 1973). 

 Dengan menggabungkan deduksi dan induksi menjadi satu kesatuan struktur 

penalaran, akan dapat diperoleh hasil yang lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. Kekurang-pastian matik induksi terkompensasi oleh kelebih-pastian mantik 

deduksi, sedang kekurang-suburan deduksi terkompensasi oleh kelebih-suburan induksi. 
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                                                    deduksi  

             penegasan 
             (confirmation) 

      induksi          pentahkikan 
             (verification) 

             pemalsuan 
             (falsification) 
         
                                                    penilaian 
 

 Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih terandalkan, Aristoteles mengem-

bangkan penalaran dengan silogisme, yaitu deduksi yang diperkuat dengan menggunakan 

lebih daripada satu pangkal pendapat. Pernyataan (statement) atau dalil (proposition) 

pertama adalah pangkal pendapat, pernyataan kedua adalah pendapat antara, dan 

pernyataan ketiga adalah kesimpulan. Silogisme digunakan untuk mengungkapkan atau 

menjelaskan sangkutan (implication) pangkal pendapat, berarti diterapkan sebagai teknik 

penemuan. 

 

Teori Takrif  

 Menurut Copi (1978), ada lima maksud membuat takrif (definition) : 

1. Menambah kosakata, menjelaskan arti istilah baru atau menjelaskan arti istilah lama 

yang digunakan dalam konteks baru. Misalnya, "lahan" (istilah baru), "canggih" (istilah 

lama dalam konteks baru). Takrif ini disebut stipulatif. 

2. Menghilangkan kedwiartian (ambiguity), membuat takrif sendiri-sendiri untuk tiap arti 

yang dapat diberikan kepada satu istilah menurut berbagai konteks. Misalnya "orang" 

dapat dibicarakan dalam konteks biologi, hubungan kemasarakatan, atau kekaryaan. 

Takrif ini disebut leksikal. 

3. Mengurangi kesamaran arti suatu istilah, menjelaskan arti secara lebih tajam, khusus-

nya dalam konteks perbatasan. Misalnya, "kesuburan" dan "produktivitas tanah". 

Takrif ini disebut penyeksama. 

4. Memberi penjelasan secara teori, mencukupi kebutuhan teori akan makna suatu istilah 

ilmiah yang dapat merangkum semua unsur pokoknya. Misalnya, "unsur hara", "suhu", 

"geografi". Takrif ini disebut takrif teori. 

Teori Ramalan 

Fakta Fakta baru 

Acuan 
(model) 
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5. Mempengaruhi sikap orang lain, menarik simpati umum, membangkitkan emosi rakyat, 

membenarkan pendapat. Misalnya, "hak asasi manusia", "pemerataan kesempatan ber-

karya". Takrif ini disebut persuasif. 

Takrif stipulatif, leksikal, penyeksama, dan teori berfungsi informatif. Takrif 

persuasif berfungsi ekspresif. 

Ada lima kaedah yang lazim diikuti dalam membuat suatu takrif, khususnya takrif 

leksikal (Copi, 1978) : 

1. Harus dapat menyatakan tanda-tanda pengenal hakiki jenis obyek, yang membeda-

kannya dengan obyek yang lain. 

2. Tidak boleh bersifat melingkar, artinya hal yang dijelaskan tidak boleh terdapat dalam 

hal yang menjelaskan, dan tidak boleh menggunakan antonim dan sinonim. 

3. Tidak boleh terlalu lebar (memasukkan unsur-unsur yang tidak hakiki) atau terlalu 

sempit (melupakan unsur-unsur yang hakiki) dalam merangkum makna sebenarnya. 

4. Tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang berdwiarti, samar-samar atau kiasan. 

5. Tidak boleh bernada negatif, apabila dapat dinyatakan dengan nada positif. Ada istilah 

yang memang mengandung makna negatif, dan karena itu memerlukan takrif yang 

bernada negatif. Misalnya, yatim piatu ialah anak yang tidak mempunyai orang tua 

yang masih hidup. 

 

Asumsi 

 Ilmu selalu mempunyai asumsi. Asumsi adalah latar belakang intelektual suatu 

jalur pemikiran. Asumsi merupakan gagasan primitif, atau gagasan tanpa penumpu yang 

diperlukan untuk menumpu gagasan lain yang akan muncul kemudian. Asumsi diperlukan 

untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Dengan penyuratan itu terbentuk suatu konteks 

untuk mewadahi pemikiran. Semua pemikiran berlangsung dalam konteks tertentu. Tanpa 

konteks, pemikiran menjadi simpang-siur dan rancu. Asumsi adalah titik beranjak memulai 

segala kegiatan atau proses. Suatu sistem tanpa asumsi menjadi melingkar (Organ, 1965). 

 Pernyataan "Yogyakarta terletak di selatan Semarang, dan Semarang terletak di 

utara Yogyakarta" merupakan pernyataan tanpa asumsi, berarti tidak berkonteks, maka dari 

itu menjadi melingkar. Dengan pernyataan semacam itu orang tetap belum tahu letak 

Yogyakarta dan Semarang sebenarnya.  

 Pembukaan UUD 1945 merupakan contoh bagus sekali menggunakan asumsi 

secara semestinya. Tanpa Pembukaan, semua pasal UUD 1945 tidak bermakna, karena 
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tidak ada pendukungnya. Asumsi-asumsi dalam Pembukaan UUD 1945 ialah a.l. 

"…kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…", "…penjajahan di atas bumi…tidak sesuai 

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Asumsi-asumsi tersebut berbentuk takrif 

stipulatif atau persuasif. 

 Kalau diperiksa ke belakang, hipotesis merupakan asumsi, akan tetapi kalau dipe-

riksa ke depan, hipotesis merupakan implikasi. Misalnya, ucapan "Ali, bawalah payung 

agar pakaianmu tidak basah sewaktu kau sampai di sekolah" mengasumsikan bahwa hujan 

akan jatuh di tengah perjalanan ke sekolah (pemeriksaan latar belakang ucapan), dan 

mengimplikasikan bahwa bertudung payung akan menghindarkan pakaian dari kebasahan 

terkena hujan (pemeriksaan ramalan ucapan). 

 Ada tiga jenis asumsi : 

1. Aksioma, yaitu suatu pernyataan yang disetujui umum tanpa memerlukan pembuktian 

karena kebenarannya sudah membuktikan sendiri. Misalnya, "keseluruhan itu lebih 

besar daripada tiap bagiannya" (Anon., 1956; Organ, 1965; Hornby, dkk., 1974). 

2. Postulat, yaitu suatu pernyataan yang dimintakan persetujuan umum tanpa pembuktian, 

atau suatu fakta yang hendaknya diterima saja sebagaimana adanya (Anon., 1956; 

Organ, 1965; Hornby, dkk., 1974). Postulat biasa diajukan untuk menyamakan 

pengertian suatu istilah atau ungkapan dalam suatu argumen, sementara dilangsungkan 

pembahasan mengenai suatu masalah tertentu. Misalnya, "kemiskinan petani 

merupakan faktor penting yang mendorong erosi tanah garapan". 

3. Pangkal pendapat (premise) tersamar dalam suatu entimen (enthymene) ordo pertama 

atau kedua. Entimen ordo pertama ialah suatu silogisme yang pangkal pendapat utama 

tersirat. Suatu silogisme yang pangkal pendapat pendamping (perantara) tersirat adalah 

entimen ordo kedua. 

Dengan memilih asumsi yang baik dan sesuai dengan maksud penelaahan, 

kesimpulan dapat ditarik atau pendapat dapat disusun dengan fakta atau data yang terbatas. 

Asumsi berguna sebagai jembatan untuk melompati suatu bagian jalur penalaran yang 

hampa fakta atau data. Sudah barang tentu penggunaan asumsi terlalu banyak, lebih-lebih 

di bagian jalur penalaran yang sangat menentukan keandalan penarikan kesimpulan atau 

penyusunan pendapat menurut konteks kajian, akan melemahkan penalaran dan 

kesimpulan atau pendapatyang diajukan dapat tidak sahih sama sekali. 
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Metode Keilmuan 

 Metode keilmuan sama untuk semua bidang ilmu. Yang dapat berbeda ialah tata-

cara pelaksanaan penelitian dan teknik pengumpulan data. Metode keilmuan menggunakan 

tiga asumsi asasi : 

1. Obyek empirik mempunyai keserupaan satu dengan yang lain. Asumsi ini 

memunculkan hakekat kelas dan diimplementasikan dengan sistem klasifikasi. Maka 

ilmu tidak mengambil individu sebagai sasaran, akan tetapi kelompok individu yang 

membentuk kelas. Ini berarti ungkapan kuantitatif suatu gejala tidak berupa satu nilai 

tunggal, akan tetapi sekumpulan nilai yang mempunyai kisaran dan purata. Dengan 

konsep ini maka pencuplikan ganda dan pengamatan berulang menjadi teknik dasar 

metode keilmuan. 

2. Obyek empirik bersifat tetap secara nisbi selama jangka waktu pengamatan tertentu. 

Asumsi ini memunculkan hakekat tahana tunak keseimbangan dinamik (steady state of 

dynamic equilibrium) dan diimplementasikan dengan sistem pemerian obyek. Obyek 

diabstraksikan sebagai sekumpulan sifat diagnostik. Pada setiap sifat diagnostik 

dilekatkan suatu lambang atau makna tertentu, sehingga terbentuklah sekumpulan 

konsep yang menghasilkan pengertian tentang tahana hal (state of matter) dari obyek 

bersangkutan. Maka pengamatan serbacakup (comprehensive) menjadi teknik dasar 

berikutnya dari metode keilmuan. 

3. Setiap gejala bukan kejadian betulan, melainkan ada sebab yang menghadirkannya. 

Asumsi ini memunculkan faham determinisme dalam konteks kausalitas dan 

diimplementasikan dengan nasabah sebab-akibat. Hakekat kausalitas menumbuhkan 

pengertian tentang adanya faktor ruang dan waktu dalam menghadirkan obyek, karena 

kausalitas mengimplikasikan proses, sedang proses selalu berjalan dalam konteks ruang 

dan waktu. Selanjutnya muncul pengertian tentang perangai hal (behaviour of matter) 

dari obyek bersangkutan. Karena ada faktor ruang dan waktu maka determinisme tidak 

terterapkan secara mutlak, akan tetapi secara mentak. Maka statistika menjadi alat 

perlu dalam metode keilmuan. Statistika merupakan teknik penarikan kesimpulan 

umum yang hemat data. 

 

Dalam dunia keilmuan ada dua aliran intelektual besar, yaitu rasionalisme dan 

empirisme. Rasionalisme meletakkan daya nalar sebagai pemandu tunggal, atau 

kewenangan pamungkas, dalam segala pengajian, terlepas dari pengalaman dan 
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berdasarkan keyakinan pasti akan kebenaran sesuatu. Empirisme meletakkan pengalaman 

dan pengamatan sebagai landasan pengajian, artinya menjadikannya tolok banding dalam 

membuat pernyataan. 

Rasionalisme dapat menimbulkan kontroversi, karena hakekat kebenaran tidak 

sama bagi semua orang. Empirisme memberikan arti kepada gejala menurut sebatas 

jangkauan pengalaman yang dimiliki dan pengamatan yang dapat dilakukan, sehingga 

pernyataannya dapat tidak tuntas dan beraneka karena perbedaan penafsiran. 

Metode keilmuan menggabungkan kedua aliran intelektual tersebut. Dengan 

rasionalisme metode keilmuan memperoleh landasan pemikiran terpadu dan mantik kuat, 

dan dengan empirisme memperoleh kerangka pengujian fakta dan konteks tinjauan yang 

nyata dalam memastikan kebenaran. Rasionalisme menjadi sumber teori, sedang 

empirisme menjadi sumber fakta. Kerangka pemikiran Einstein mengunjukkan bahwa 

fakta membentuk pengetahuan (empirisme, induksi), dan pada gilirannya pengetahuan 

menghasilkan fakta (rasionalisme, deduksi). Maka ilmu terdiri atas fakta dan teori. 

 

  Pengetahuan 
 
      rasionalisme 
        (konsep) 
 
  Pernyataan     Pembuktian 
              empirisme 
 

 Metode keilmuan dicirikan oleh enam gatra : 

1. Mantik dan fikiran sehat (common sense) 

2. Asumsi sebagai pangkal beranjak, latar belakang hipotesis 

3. Empirisme dan induksi untuk perampatan, pembuktian, membentuk pangkal pendapat 

4. Rasionalisme dan deduksi dengan silogisme untuk menyimpulkan dan membuat 

pernyataan 

5. Implikasi, sesuatu dianggap ada karena sudah tersirat dalam bukti sendiri, konsekuensi 

hipotesis 

6. Inferensi, kelanjutan dari yang ada, atau dari yang dikatakan, konsekuensi kesimpulan 

deduktif. 
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Ciri khas ilmu sebagai hasil telaah dengan metode keilmuan ialah (1) 

bersyakwasangka (menuntut pengujian pendapat), (2) terbuka (interaktif dengan 

lingkungannya), (3) tersurat (berkonteks), dan (4) kumulatif (persinambung [continuum] 

pengetahuan). 

 

Penelitian Geografi 

 Geografi pada umumnya, dan geografi fisik pada khususnya, merupakan disiplin 

ilmu lapangan. Sumber informasi geografi adalah gejala lapangan. Gejala lapangan 

diperlakukan sebagai fakta yang kemaujudannya merupakan hasil nasabahnya dengan 

fakta-fakta lain di sekitarnya, di bawah kendali (control) permainan peluang sebagaimana 

adanya. Ini berarti bahwa dalam penelitian geografi, nasabah gejala dengan lingkungannya 

dibiarkan berlangsung tanpa dicampur-tangani khusus. Dengan demikian telaah geografi 

menghasilkan pengertian tentang tahana hal dengan teknik pengamatan lapangan, yang 

dikenal juga dengan istilah sigi (survey). 

 Pengetahuan geografi pada dasarnya bertumpu pada penelitian pengamatan 

(observational research), dan tidak pada penelitian percobaan (experimental research). 

Penelitian pengamatan unggul dalam hal keserbacakupan (comprehensiveness) pandangan, 

yang melacarkan proses pemikiran deduktif. Kelemahannya terletak pada daya meramal 

karena fakta yang digunakan untuk menyusun alas data (database) terbatas pada fakta-

fakta yang sudah  muncul dalam kenyataan. Sebaliknya, penelitian percobaan unggul 

dalam daya meramal karena dapat memunculkan fakta-fakta baru secara buatan, sehingga 

alas data menjadi lebih kuat. Hal ini melancarkan proses pemikiran induktif. 

Kelemahannya ialah lingkup pandangan yang sempit karena terlalu mendalam, sehingga 

kehilangan konteks ruang dan waktu. 

 Sampai batas tertentu kelemahan penelitian pengamatan dalam daya meramal dapat 

dikurangi dengan jalan melakukan penelitian geografi-komparatif. Dalam cara ini fakta-

fakta sejenis yang ditemukan di berbagai tempat dibandingkan satu dengan yang lain, 

dilatar-belakangi perbedaan keadaan lingkungan di tempat masing-masing. Dengan 

mengadakan banyak pembandingan, satu atau lebih segi hakekat obyek penelitian dapat 

diabstraksikan untuk membentuk konsep. Berdasarkan konsep-konsep tersebut dapat 

diperoleh pengertian tentang perangai hal. Penelitian pengamatan menjadi mirip penelitian 

percobaan. 
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 Jalan lain untuk mengurangi kelemahan daya meramal penelitian pengamatan ialah 

mengadakan penelitian dengan metode stasiun. Penelitian dikerjakan di berbagai tempat 

secara menetap. Pengamatan dikerjakan secara sinambung selama waktu panajang untuk 

memantau perubahan sifat, kelakuan dan/atau keadaan obyek penelitian. Tujuan utama 

penelitian dengan metode stasiun ialah memperoleh pengertian tentang intisari proses dan 

mencirikannya secara kuantitatif (Rode, 1978). 

 Metode geografi-komparatif memerlukan daerah penelitian luas, mencakup 

berbagai nasabah obyek dengan lingkungannya, untuk dapat menangkap kisaran nilai 

variabel-variabel indikator yang cukup lebar untuk dapat memahami matra waktu ciri-ciri 

diagnostik. Metode stasiun memerlukan masa penelitian panjang, mencakup aneka 

perubahan keadaan lingkungan yang bergantung pada waktu, untuk dapat menangkap 

kisaran nilai variabel-variabel indikator yang cukup lebar untuk dapat memahami matra 

waktu ciri-ciri diagnostik. 

 Keberatan pelaksanaan metode geografi-komparatif dapat diringankan dengan 

memanfaatkan sebaik-baiknya data historis yang tersediakan. Ketersediaan data historis 

memang terbatas di negara-negara sedang berkembang. Dalam hal seperti ini penggunaan 

asumsi yang dipilih secara baik dan ditempatkan secara efektif dalam jalur penalaran dapat 

membantu. 

 Pengetahuan geografi pada dasarnya adalah pengetahuan empirik. Pengetahuan 

empirik lazim cenderung mengarah ke ungkapan-ungkapan pemerian (descriptive). Untuk 

menghilangkan kecenderungan ini, daya analitik harus ditingkatkan. Untuk ini metode 

geografi-komparatif dan metode stasiun perlu dijadikan metode baku dalam penelitian 

geografi. Sehubungan dengan ini, analisis sistem dengan acuan (model) untuk pengimakan 

(simulation) akan terbukti sangat bermanfaat. 

 Acuan adalah abstraksi sistem sebenarnya, dibuat untuk mengimak perilaku sistem. 

Acuan menjadi suatu piranti (device) untuk melakukan percobaan buatan dalam alam 

fikiran (mental experimentation). Dengan mengembangkan analisis sistem atas suatu 

acuan, disiplin geografi dapat menjalankan penelitian percobaan yang secara tradisional 

berada di luar metode keilmuan geografi. Dengan ini geografi beroleh kesempatan 

menggunakan suatu metode penelitian sangat penting, yang sampai sekarang masih 

ditelantarkan oleh banyak pakar geografi. 

 Analisis sistem ialah suatu metode keilmuan mantik (logical scientific method) 

yang menghampiri (approach) gejala rumit dengan beberapa tahap pelaksanaan, yaitu (1) 
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pengukuran sistem (pengenalan sistem), (2) analisis data (termasuk pengenalan interaksi 

penting), (3) pengacuan sistem, (4) pengimakan sistem, dan (5) optimisasi sistem. Tahap 

terakhir hanya dijalankan kalau tujuannya mengendalikan atau mengarahkan keadaan 

menjadi lebih baik, atau menetapkan jalan terbaik dalam menangani suatu keadaan. 

Pengacuan sistem hanyalah salah satu tahap dalam analisis sistem. Mudah dimengerti 

bahwa untuk dapat melakukan analisis sistem, metodologi penelitian harus dikuasai benar-

benar. 
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