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A. IFTITAH. 

Manusia dalam hidupnya selalu menghadapi masalah dan  permasalahan manusia tersebut 

dipengaruhi oleh tingkat perkembangan peradabannya.  Pada awalnya permasalahan manusia masih 

berkisar pada segala upaya untuk mempertahankan hidup, termasuk pemenuhan pangan dan terhindar 

dari serangan binatang buas. Pada tingkat perkembangan peradaban yang lebih tinggi, masalah manusia 

bukan lagi berkisar pada masalah pangan dan  papan saja, tetapi telah berkembang sampai pada masalah 

masalah penyelesaian tugas dan pekerjaan yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi. Jadi pada 

tahap awal peradaban manusia meneliti adalah untuk mencari suatu cara untuk mempertahankan hidup, 

tetapi dalam peradaban manusia modern, meneliti adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu yang 

baru dan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi manusia dan ilmu pengetahuan. Penelitian 

juga dapat berawal dari sifat ingin tahu yang dimiliki manusia, untuk penelitian yang terakhir ini 

dibutuhkan orang yang mempunyai tanggap rasa dan cerapan tinggi terhadap sesuatu, dan tidak pernah 

berasal dari orang yang kosong pikirannya atau tidak memiliki tanggap rasa yang baik. 

 Kesulitan menyelesaikan suatu masalah  bersumber pada dua hal yaitu orang tidak tahu apa 

tujuan penyelesaian suatu masalah dan kekurangan informasi atau fakta yang berhubungan 

dengan masalah itu.  Pada dasarnya ada dua cara  berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah, yaitu cara berpikir analitik dan cara berpikir sintetik. Cara berpikir analitik dilaksanakan 

berdasarkan pengetahuan yang telah umum dipahami orang. Cara berpikir semacam ini bersifat 

deduktif, artinya menggunakan kaidah-kaidah umum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu masalah 

yang bersifat khusus. Sedangkan cara berpikir  sintetik adalah cara berpikir dengan berlandaskan pada 

pengetahuan khusus, atau fakta yang spesifik untuk menyelesaikan masalah yang lebih umum. Cara 

berpikir semacam ini bersifat induktif. Pada perkembangan pemikiran keilmuan selanjutnya, kedua 

cara  berpikir  di atas sering  digabungkan  dan  digunakan secara  bersamaan. Oleh  karenanya  seorang  
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peneliti yang menggabungkan ke dua cara berpikir di atas, dapat berpikir lebih bebas dan terbuka 

berjalan dari kutub pemikiran induktif dan deduksi. Cara berpikir semacam ini disebut dengan 

pemikiran reflektif.. 

 

 

B. PERSOALAN SEBUAH AWAL PERMASALAHAN PENELITIAN. 

        Banyak orang menyatakan bahwasanya inti dari kehidupan adalah menciptakan dan menyelesaikan 

masalah dan untuk mengembangkan perikehidupannya, harus pula diciptakan masalah baru. Dengan 

adanya masalah yang telah ada atau sengaja diciptakan, membuat manusia untuk berpikir dan mencoba 

mengenal dan menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, suatu masalah harus disusun dan 

diidentifikasikan agar menjadi sebuah sistem berpikir yang lebih jelas duduk perkaranya. Keterlibatan 

manusia dengan masalah dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Mengungkap suatu persoalan untuk kemudian dijadikan permasalahan bukan perkara mudah. 

Kadangkala tidak semua manusia mampu mengungkap suatu persoalan dengan baik, yang paling banyak 

terjadi adalah pengungkapan persoalan yang sepotong-potong. Hal ini boleh jadi karena keterbatasan 

manusia dalam menangkap „persoalan kulit‟ bukan pada „persoalan inti‟. Keterbatasan orang dalam 

melakukan pengenalan (identifikaksi) dan mengurai (analisis) suatu persoalan menjadi kendala paling 

umum didapatkannya suatu topik penelitian yang baik. Untuk mengenal dan menganalisa suatu 

persoalan dengan baik hendaknya digunakan format berpikir terstruktur sebagai berikut : 

MANUSIA BERKEHIDUPAN 

MASALAH 

MANUSIA BERPIKIR MASALAH 

Skema 1 
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        Sebagai dasar untuk menangkap atau mendapatkan persoalan, orang harus memiliki tanggap rasa 

yang baik terhadap suatu kejadian atau fenomena. Keberhasilan menggunakan tanggap rasa ini baru 

memunculkan persoalan mentah. Lewat pengenalan secara mendalam dan analisa rasional yang jauh 

dari opini, persoalan mentah dapat menjadi persoalan matang, dengan format, sisi dan batas yang jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tedjojoewono,N. .(1980) menyatakan ada 4 macam persoalan yang dapat mengungkap suatu 

kejadian sebagai berikut : 

 

Persoalan Penyidikan. 

Persoalan yang berintikan pertanyaan “Apakah itu?”, yang timbul saat kita membutuhkan pencirian 

persoalan yang dihadapi. 

 

 

KEJADIAN/ 

KENYATAAN

N 

PERSOALAN 

MENTAH 

TANGGAP 

RASA 

PENGENALAN 

DAN ANALISIS 

PERSOALAN 

MATANG 

BUKTI  DAN 

PEMBUKTIAN 

PENAFSIRAN 

PEMAKNAAN 

PERNYATAAN 

DASAR 

MANUSIA 

APA 

KAPAN 

DIMANA 

MENGAPA 

SIAPA 

BAGAIMANA 

PERSOALAN 

Skema 2 

Skema 3 
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Persoalan Penyebab. 

Persoalan yang berintikan pada pertanyaan “Apakah penyebab kejadian itu” yang ingin diungkap dalam 

persoalan penyebab adalah bagaimanakah berbagai kejadian terhubungkan satu dengan lainnya dalam 

suatu urutan yang biasa terjadi. 

 

Persoalan Cara. 

Persoalan cara dapat digambarkan dengan pertanyaan “Dengan cara bagaimana suatu kejadian dapat 

menjadi seperti itu ?”. Hal ini berpangkal pada hubungan antara kejadian terdahulu dengan kejadian 

pengikutnya. 

 

Persoalan Sasaran. 

Pertanyaan yang menjadi inti persoalan ini adalah “ Apakah yang diinginkan ?”. Persoalan sasaran 

timbul saat orang kurang yakin akan kemampuannya untuk mencapai sasaran tertentu. 

 

C. MACAM DAN PENELITIAN. 

     Berdasarkan pola berpikir, penelitian secara umum dibagi menjadi penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kualitatif berawal dari pengamatan empirik di lapangan untuk kemudian dikemas 

dalam bangunan konsep, generalisasi, dan membuka kemungkinan selanjutnya untuk mengembangkan 

menjadi suatu teori. Sedangkan penelitian kuantitatif dalam aras pendekatan paradigmatik menurut  

Soekamto (1997)  mempunyai konotasi deduktif, posivistik, sehingga pendekatan kuantitatif selalu 

diartikan penelitian ilmiah yang berangkat dari teori atau konsep dan mencari pembenaran di dunia 

empirik.  

   Selanjutnya Gephardt,W.J. (1972) dalam Soekamto (1997) menyatakan bahwa pohon penelitian yang 

berdasarkan pada metode ilmiah terbagi dalam tiga kepentingan yaitu kebutuhan untuk  mengetahui 

(needs to know), kebutuhan untuk melakukan sesuatu (needs to do), dan kebutuhan untuk memilih 

(needs to choose).  Ketiga kebutuhan ini sebenarnya bermula dari sebuah pertanyaan “Mengapa Harus 

Meneliti ?”, serta dapat digambarkan dalam skema 4. 

 

Sedangkan berdasarkan ada tidaknya perlakuan/usikan/treatments yang kita berikan kepada obyek 

telaah, penelitian dibedakan jenisnya menjadi penelitian pengamatan (observational research) dan 
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penelitian  eksperimen/percobaan (experimental research) dengan wilayah pembedaan sebagaimana 

disajikan dalam skema 5. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGAPA 

MENELITI ? 

MENDAPAT 

JAWABAN SUATU 

PERSOALAN 

KEBUTUHAN 

MENGETAHUI 

MENYIDIK 

MEMAHAMI 

LEBIH DALAM 

MENCARI 

CARA UNTUK 

MENCAPAI 

TUJUAN/MAKSUD 

KEBUTUHAN 

MELAKUKAN 

SESUATU 

KEBUTUHAN 

UNTUK 

MEMILIH 

Skema 4 
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Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bermasa depan dan diharapkan mempunyai target 

tertentu, yakni meramalkan apa yang akan terjadi, jika suatu variabel mengalami pengubahan (diubah). 

Penelitian ini tidak sekadar melaksanakan pengamatan dan melukiskan apa yang terjadi, tetapi secara 

sadar, penelitian dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk variabel tertentu di bawah kondisi yang 

sengaja dikendalikan, untuk mengetahui  hubungan sebab akibat antara apa yang dilihat dan apa yang 

telah diperlakukan. 

 

 

 

JENIS PENELITIAN 

PENELITIAN 
PENGAMATAN 

 Terbatas untuk 

tempat dan waktu 
tertentu. 

 Pengamatan 

sedikit dan 

keragaman kecil 
 Diuji dengan 

pengamatan ulang 

PENELITIAN PERCOBAAN 
 Mampu mengungkap 

behavior of matter 
 Lebih rinci dan teliti, 

termasuk nasabah 
antar variable dan 

kasualitas 
 Pandangan cenderung 

menyempit, mengejar 
penelaahan. 

 Cenderung 

menghilangkan 
nasabah matra ruang 
dan waktu. 

Skema 5 
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D. MENCARI MASALAH, SEBUAH IDEA DASAR PENELITIAN 

      Mencari topik acapkali menyulitkan kita untuk menyusun sebuah rencana penelitian, bahkan yang 

sering terjadi adalah penyusunan sebuah rencana penelitian yang kabur makna permasalahan dan target 

akhir penelitian tersebut.  Kedangkalan terhadap pemahaman duduk perkara atau esensi masalah yang 

diteliti, kadangkala membuat sebuah penelitian menghasilkan kesimpulan yang jauh berbeda dengan 

topik yang diteliti. Hal ini dapat terjadi manakala masalah yang akan diteliti tidak berhasil dirumuskan 

dengan benar. Masalah adalah pangkal dari penelitian dan penelitian adalah sumber ilmu pengetahuan, 

melihat pola yang demikian ini, maka pengenalan dan analisis terhadap masalah yang sedang dihadapi 

(akan diteliti) menjadi  sangat penting. 

     Masalah sebagai sebuah idea dasar penelitian harus didekati dengan cara yang benar dan serba cakup 

(dari berbagai sudut), karena boleh jadi suatu masalah yang didekati dari sudut pandang yang berbeda 

akan menampakkan gejala yang berbeda pula. Oleh karena itu agar tidak banyak mengalami distorsi 

atau sesatan  perlu dicermati beberapa kondisi yang mungkin timbul dari suatu masalah, yaitu 

Kenyataan, Gejala, Fakta, Data  dan Bukti sebagaimana skema dibawah ini : 

 

 

  

 

FAKTA 
SUBYEKTIF 

 DALAM  RANGKA 

PERSOALAN 

GEJALA 
DUGAAN 

SEBAB 

MUSABAB 

DATA 
BUKTI 

PEMASTIAN 

JAWAB 

KENYATAAN 
OBYEKTIF, NETRAL 

Skema 6 
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    KENYATAAN adalah suatu pengalaman, kejadian yang bersifat nyata, obyektif, apa adanya dan 

netral.FAKTA adalah segala pengalaman, perubahan, kejadian atau kenyataan yang cukup mantap, 

sehingga dapat dipercaya dalam suatu penelitian. Fakta baru dapat menjadi bukti kalau fakta tersebut 

dapat menjawab suatu persoalan.. Dalam keseharian fakta merupakan bukti yang bersifat pasti dan tetap, 

tetapi dalam ilmu pengetahuan, fakta hanyalah sekadar data yang diperoleh lewat suatu usaha terarah 

(pengamatan). DATA adalah fakta yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Data merupakan 

bahan keterangan yang dapat bersifat kuantitas (numerik= dapat dioperasikan secara matematis) dan 

kualitas (alfanumerik= tidak dapat dioperasikan secara matematis). GEJALA merupakan fakta yang 

diketahui timbul lantaran adanya sesuatu yang tertentu. Suatu fakta dapat menjadi gejala tanpa 

dipersyaratkan adanya pengetahuan pasti  tentang sebab yang menimbulkannya, dapat saja berupa 

rabaan sementara. BUKTI adalah suatu kondisi dapat dijadikan sebagai sarana pemastian jawab. 

  

E. KHATIMAH 

      Meneliti merupakan naluri manusia yang tentunya dimulai dari hal – hal sederhana yang muncul 

keseharian maupun penelitian ilmiah yang membutuhkan perangkat dan model yang runtut. Bagi 

seorang pemula meneliti boleh jadi menjadi masalah yang menakutkan, padahal secara tidak sadar, 

dalam format yang sederhana kita selalu mengadakan penelitian-penelitian dalam lingkup terbatas dan 

berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Salah satu hambatan bagi peneliti mula adalah cakupan materi 

penelitian, keberanian mengungkap fakta dan selalu dibayangi oleh penelitian-penelitian terdahulu. Di 

samping  itu ide-ide liar yang seringkali muncul mendadak (intuisi) di benak kita jangan dibiarkan 

begitu saja berlalu, kalau perlu sediakan catatan khusus bagi ide-ide mendadak ini, karena  suatu saat ini 

akan menjadi modal bagi suatu penelitian ilmiah. 
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