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Pada waktu manusia lahir, ia langsung berada dalam suatu lingkungan yang 

selanjutnya akan mempengaruhi hidup dan jalan kehidupannya. Lingkungan akan 

menentukan apakah ia akan menemukan udara segar atau tidak, menemukan air dan 

pangan cukup atau tidak, sering menghadapi serangan penyakit atau tidak, dan menemukan 

kebahagiaan, keterangan dan keamaan atau tidak. 

Sebagai bayi, manusia sudah harus berhadapan dengan berbagai gejala lingkungan 

yang tentu saja semua masih asing baginya. Meskipun dia sudah dapat menangkap 

kemaujudan gejala, akan tetapi dia belum mengerti apa makna gejala itu bagi hidup dan 

kehidupannya. Dia belum dapat menjabarkan lambang yang dibawa oleh gejala tadi. 

Dengan inderanya, bayi dapat membau, akan tetapi belum dapat memberikan makna pada 

bau tersebut. Ia dapat merasakan panas dingin, akan tetapi belum dapat menangkap 

pesannya tentang sebab yang menimbulkan rasa itu. 

Semua gejala masih merupakan teka-teki besar bagi bayi. Hal ini disebabkan 

karena bayi belum memiliki kesanggupan menasabahkan sesuatu yang tertangkap dengan 

inderanya dengan sesuatu yang menjadi sumber rangsangan. Bayi sudah memiliki tanggap 

rasa (sensation), akan tetapi belum memiliki cerapan (perception).  Dia masih memerlukan 

sejumlah pengalaman tertentu. 

Dengan pertambahan umur kesanggupan umur dan kesanggupan mengamati 

keadaan sekitarnya, anak mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri. Jawabannya dicarinya 

dengan  pengamatan dan coba-coba. Anak lalu memperoleh sebutan “ngglidik”. Setelah 

dapat berbicara, seorang anak juga mencari jawaban dengan bertanya, apa saja ditanyakan. 

Anak memperoleh sebutan tambahan “criwis”. 

Dengan ngglidik dan criwis, si anak berusaha mengumpulkan pengalaman,  

mencoba memahami hakekat berbagai gejala lewat penasabahan antarhal yang teramati 

dan antara tindakan dan akibat. Pengamatan yang dilakukan si anak  menjadi benih yang 

kelak akan berkembang menjadi kemampuan melakukan pengamatan yang terinci dan 
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mendalam, yang merupakan langkah dasar dalam setiap penelitian. Dengan bertanya si 

anak berupaya mengumpulkan pengalaman orang lain. Hal ini kelak akan berkembang 

menjadi kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, yang selalu 

dikerjakan dalam setiap penelitian. Dengan perilaku ngglidik dan criwis, yang merupakan 

ungkapan naluri melit, si anak mulai mengembangkan cerapannya. 

 

Meneliti 
 

Orang yang pernah mempelajari metodologi penelitian tahu bahwa mempertajam 

tanggap rasa dan cerapan, melakukan pengamatan dan eksperimen secara cermat, dan 

memahami gejala dengan asas kausalitas, adalah kaedah-kaedah utama penelitian. 

Dapatlah dikatakan bahwa keinginan meneliti adalah watak naluriah atau bawaan manusia. 

Keinginan tahu manusia berkaitan dengan naluri bertahan hidup (survival instinct) 

menghadapi lingkungannya. Dengan perjalanan waktu yang mengubah sikap dan 

pandangan manusia terhadap diri dan lingkungannya, bertahan hidup memperoleh 

pergantian konotasi. Maka tujuan penelitian pun berganti. Pada awal perkembangan nalar, 

seperti yang ditemukan pada anak kecil dan masyarakat primitif, pengalaman dan 

pengetahuan digunakan untuk mengenali lingkungan dengan maksud dapat menghindari 

keadaan yang tidak menyenangkan atau membahayakan. Maka penelitian menggunakan 

hampiran adaptif dengan asas penghindaran; contoh implementasinya: hidup dalam gua. 

Dengan perkembangan nalar lebih jauh, seperti yang terjadi dalam masyarakat maju, 

mengenali lingkungan bertujuan mengendalikan dan mengatur keadaan sehingga tidak 

membahayakan, lebih menyenangkan, bahkan dapat meningkatkan mutu kehidupan. Maka 

penelitian menggunakan hampiran inisiatif dengan asas antisipatif; contoh 

implementasinya: menciptakan mesin udara. 

 Sesungguhnya penelitian merupakan bagian dari kehidupan orang sehari-hari. 

Hanya saja kebanyakan orang awam melakukan penelitian secara tidak sadar karena 

menyangkut hal yang begitu sederhana. Misalnya, orang sebenarnya telah melakukan 

penelitian sewaktu menetapkan jalan terpendek atau tercepat dari rumah ke tempat 

pekerjaan. Bahkan masyarakat primitif pun telah melakukan penelitian untuk menentukan 

tempat tinggal yang aman atau menetapkan daerah perburuan yang kaya.  
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Setiap penelitian mempunyai maksud (purpose) dan /atau tujuan (aim). Maksud 

dalam penelitian ialah kehendak memperolah pengetahuan untuk dapat berbuat atau 

membuat sesuatu. Maksud biasa berkenaan dengan sasaran dekat (immediate objective) 

berupa menyelesaikan persoalan, membuat jawaban atas suatu pertanyaan, atau mengambil 

suatu keputusan. Tujuan dalam penelitian ialah hendak memperoleh pemahaman tentang 

hakekat suatu untuk dapat mengajukan penjelasan, membuat peramalan, dan 

merencanakan pengendalian atas sesuatu. Tujuan biasanya berkenaan dengan sasaran jauh 

(ultimate objective) berupa menyusun gagasan atau konsep, menghasilkan penemuan, 

membuat rencana tindakan panjang, atau menggariskan kebijakan atau strategi.  

Penelitian dapat dikerjakan hanya untuk mencapai maksud tertentu saja tanpa 

tujuan yang pasti. Penelitian semacam ini bersifat lepas atau ad hoc, tidak berkonteks 

gagasan asasi atau konsep, berarti tidak berada dalam sistem pengetahuan. Penelitian 

macam inilah yang pertama-tama  dikenal manusia dan menjadi penelitian andalan 

masyarakat primitif. Misalnya, mengenai pembekalan yang menghasilkan jawaban berupa 

ciri-ciri habitat yang kaya binatang buruan atau tumbuhan pangan. Penelitian bersasaran 

dekat tetap dikerjakan pada jaman yang sudah maju seperti sekarang ini. Penelitian ad hoc 

yang bermaksud mendapatkan cara pemecahan suatu persoalan nyata yang khas disebut 

penelitian “substantive problem-solving”. Penelitian semacam ini menjadi instrumen 

pokok pragmatis.  

Penelitian dapat dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini 

penelitian merupakan telaah bersistem dalam konteks suatu gagasan atau konsep. 

Penelitian ini berkenaan dengan pengembangan ilmu atau dengan pencarian hakekat 

persoalan untuk memperoleh metode penyelesaikan yang menyeluruh, terpadi dan 

serbacakup. Penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu memperoleh julukan 

penelitian dasar atau murni. Penelitian yang bertujuan mendapatkan metode penyelesaian 

menyeluruh, terpadu dan serbacakup diberi julukan penelitian strategis. Bagi orang awam, 

penelitian jurni memberikan kesan dikerjakan demi kepentingan ilmu sendiri. Akan tetapi 

sejarah keilmuan membuktikan bahwa banyak penemuan penelitian murni yang pada suatu 

waktu kemudian sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.  

Dalam penelitian ad hoc, persoalan yang dihadapi menjadi hal pokok yang harus 

diselesaikan. Dalam hal penelitian strategis, persoalan yang ada dipandang sebagai 

keadaan awal (baseline condition) dan karena itu diperlakukan sebagai kendala. Dengan 

kata lain, persoalan merupakan indikator keadaan sistem dan menjadi alat pemantau 
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selama proses pembenahan sistem dikerjakan. Dalam penelitian murni, persoalan yang 

dihadapi dijadikan sumber asumsi atau hipotesis. Maka penelitian strategis dan murni 

harus dirancang dan dikerjakan secara kontekstual agar berjalan panggah (consistent) 

kearah tujuan. Penelitian strategis boleh disebut penelitian “procedural problem-solving” 

atau “methodological problem solving”. 

 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
 

Pengetahuan yang secara berangsur terkumpul dari hasil penelitian strategis/murni 

mengisi sistem pengetahuan dan membentuk suatu faham. Faham menjadi komponen 

ilmu.Dengan faham dapat dibentuk gagasan atau disusun konsep.Dengan bertolak dari 

gagasan/konsep dapat dilakukan penelitian yang menghasilkan gagasan/konsep lanjutan 

atau baru yang menjadi dasar penelitian berikut,dst. 

Terjadilah proses beruntun menyusun konsep - meneliti - menyusun konsep – 

meneliti –dst. Kemajuan ilmu ditentukan oleh kelangsungan deret proses tadi secara 

sinambung. Orang mengatakan bahwa ilmu merupakan satu-satunya ungkapan budaya 

manusia yang hanya dapat berkembang lewat proses kumulatif. Maka dokumentasi hasil 

penelitian dan mengkomunikasikannya memegang peranan menentukan dalam 

pengembangan ilmu. 

 Suatu masyarakat yang ingin maju dalam ilmu pengetahuan,termasuk dalam 

teknologi yang merupakan hasil rekayasa ilmu,harus dapat menciptakan suasana dan 

keadaan yang dapat menggalakkan penelitian dan menggairahkan peneliti secara 

sinambung. Suasana dan keadaan yang dimaksud dicirikan oleh: (1) kehidupan 

bermasyarakat yang teratur, (2) kemakmuran merata yang dapat menumbuhkan masyarakat 

kelas menengah yang kuat, dan (3) hak menguji pendapat yang berbeda dalam bingkai 

kebebasan berfikir dan menyiarkan pendapat. 

Ilmu tidak dapat dipadankan dengan angka-angka ukuran. Ilmu tersusun atas fakta 

dan teori,dengan komponen-komponennya itu ilmu dapat berfungsi 

menjelaskan,meramalkan dan mengendalikan keadaan.Fakta adalah tangkapan nalar dan 

teori adalah ciptaan nalar.Maka kemurnian dan obyektivitas nalar perlu dijaga agar 

kesahihan penelitian dan pengetahuan yang terbentuk dapat dijamin.    
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