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Ilmu dan Penelitian Ilmiah 

 

 

Sepulang menonton film yang mengandung adegan kekerasan, Budi pulang ke 

rumah dan bertengkar dengan adiknya, berkelahi dengan anak teman sebaya dan 

merusak meja makan. Orang tua Budi mengambil kesimpulan bahwa Budi menjadi 

agresif diakibatkan oleh tayangan kekerasan yang ditontonnya.  

Jika ditanyakan alasannya, berbagai macam argumentasi mungkin diutarakan. 

Pertama, sudah diketahui banyak orang bahwa menonton film dapat mempengaruhi 

perilaku; film kekerasan akan melahirkan perilaku kekerasan pula. Masyarakat sudah 

meyakini hal tersebut, dan tidak ada seorang pun yang meragukannnya.  

Kedua, mereka merujuk kepada tulisan atau artikel pada majalah atau media 

massa yang mengungkapkan bahwa film memang merusak perilaku remaja. Hal ini 

diperkuat oleh khutbah di masjid yang menyebutkan bahwa film adalah alat setan yang 

digunakan untuk menghancurkan akhlak remaja.  

Ketiga, bila kepada mereka disampaikan suatu hasil penelitian yang 

menunjukkan efek positif film, mereka menjawab, “Penelitian itu diragukan, sudah 

sangat jelas film menyebabkan perilaku menyimpang.” Dan keempat, orang tua Budi 

akan mengecek kesimpulan itu dengan mengamati perilaku anaknya lebih cermat lagi. 

Pertanyaannya, dari keempat argumentasi tersebut, mana yang termasuk ke 

dalam kategori jawaban ilmiah? Charles Pierce, seorang filsuf ilmu menyebutkan bahwa 

ada empat cara untuk mengetahui dan menjelaskan gejala-gejala alam (Rakhmat, 

2009). 

Pertama, adalah metode keteguhan (methods of tenacity): orang berpegang 

teguh kepada suatu pendapat karena pendapat itu sudah diyakini sejak lama. 

Tambahan pula pendapat ini diperkuat dengan pernyataan orang lain di sekitarnya.  

Kedua, metode otoritas (methods of authority): kebenaran suatu pernyataan 

dibuktikan dengan menunjuk pada pernyataan orang yang dianggap ahli. Pada zaman 

Yunani Kuno perdebatan berhenti jika orang mengutip ucapan Aristoteles, yang 

dianggap pemikir atau filsuf yang paling cerdas kala itu.  
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Ketiga, metode intuisi (methods of intuition): pendapat kita dibuktikan dengan 

menegaskan bahwa keyakinan kita sudah jelas benarnya, sudah self-evident, dan tidak 

perlu pembuktian. Keyakinan ini didasarkan kepada anggapan umum (common sense). 

Keempat, disebut sebagai metode ilmiah (scientific methods). Hal ini yang akan 

dipaparkan perbedaannya dengan ketiga metode sebelumnya. 

 

Anggapan Umum dan Ilmu Pengetahuan 

 

Manusia senantiasa dihadapkan ke dalam berbagai macam persoalan dalam 

kehidupannya. Untuk itu manusia selalu mencoba untuk mengumpulkan sejumlah besar 

informasi atas pengetahuan.  Petani dapat mengetahui munculnya rasi bintang tertentu 

utnuk menunjukkan waktu musim tanam yang baik. Nelayan juga menggunakan rasi 

bintang sebagai penunjuk arah ketika di tenga lautan. Orang dapat mengetahui bahwa 

pembicara yang memiliki wibawa lebih memiliki pengaruh kepada pendengarnya jika 

dibandingkan dengan pembicara yang tidak berwibawa. 

Informasi-informasi ini sudah diterima kebenarannya tanpa dipersoalkan lagi. 

Informasi semacam ini disebut sebagai anggapan umum (common sense) dan 

merupakan pendahulu dari apa yang kita sebut sebagai ilmu.  

Banyak cabang disiplin ilmu yang tumbuh dari anggapan umum atau dari 

pemecahan terhadap masalah kehidupan sehari-hari. Geologi dalam permasalah 

pertanahan, ekonomi dari persoalan keuangan atau perdagangan, biologi dari 

pengalaman kesehatan, dan semacamnya. Banyak pembahas ilmu yang begitu 

terkesan dengan pertalian antara anggapan uum dan ilmu sehingga menyatakan bahwa 

ilmu tidak lain hanyalah anggapan umum yang diorganisasikan dan diklasifikasikan 

(Nagel, 1962: 3).  

Akan tetapi sebenarnya ilmu memiliki perbedaan dengan anggapan umum. 

Setidaknya ada lima perbedaan pokok antara ilmu dan anggapan umum (Nagel. 1961: 

1-14; Kerlinger, 1973: 3-40, dalam Rakhmat, 2009). 

Pertama, informasi anggapan umum biasanya tidak disertai dengan penjelasan 

detil mengapa hal tersebut dapat terjadi. Petani tidak menjelaskan mengapa munculnya 

bintang tertentu ada hubungannya dengan musim tanam. Jika ada penjelasannya 
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biasanya argumentasinya tidak memiliki relevansi dengan fakta. Ilmu mengorganisir dan 

mengkasifikasikan pengetahuan berdasarkan penjelasan. Ilmu berusaha untuk 

menemukan dan merumuskan kondisi-kondisi yang menentukan terjadinya berbagai 

peristiwa. Pernyataan-pernyataan tentang kondisi-kondisi penentu inilah yang disebut 

penjelasan ilmiah. 

Kedua, informasi dalam anggapan umum mengandung konsep-konsep yang 

pengertiannya luas atau kabur (abstrak). Luas dalam arti bahwa makna atau kelompok 

hal yang ditunjukkan oleh istilah tidak dibatasi secara tajam dan jelas. Kabur dalam arti 

hubungan di antara konsep-konsep itu tidak dirumuskan secara khusus dan cermat. 

Anggapan umu menyatakan bahwa air membeku jika didinginkan secukupnya. “air” di 

sini mencakup segala macam benda cair, air hujan, air sumur, air jeruk atau air susu. 

“secukupnya” juga mengandung pengertian yang relatif. Ilmu, sebaliknya, menjelaskan 

cakupan atau batasan istilah yang digunakan dan memperjelas secara khusus 

hubungan di antara istilah-istilah tersebut. Ilmu berusaha menmebadakan berbagai jenis 

air dan temperatur yang menentukan proses pembekuan. Anggapan umum tidak dapat 

menjelaskan mengapa air susu membeku pada temperatur tertentu, sementara air laut 

tidak. 

Kecermatan ilmu diungkapkan dalam bentuk kuantifikasi. Kuantifikasi artinya 

adanya pemberian nilai bilangan pada gejala yang diteliti. Tukang besi dapat 

menyatakan bahwa besi lebih keras daripada aluminium. Ilmuwan dapat mengguakan 

skala Mohs, dapat mengukur perbedaan kekerasan itu dengan bilangan. 

Bila orang menyatakan bahwa Andi lebih cerdas daripada Wati, psikolog dapat 

dengan cermat menunjukkan perbedaan itu dalam jumlah skor IQ di antara keduanya. 

Ketiga, anggapan umum diterima tanpa diuji kebenarannya. Bahwa bencana 

alam disebabkan oleh banyaknya tempat maksiat di masyarakat belum pernah diuji 

kebenarannya dalam suatu penelitian. Ilmu secara sistematis dan empiris menguji teori 

dan hipotesis yang dinyatakannya.  Anggapan umum juga mungkin “diuji” tetapi 

pengujiannya bersifat selektif. Orang yang percaya bahwa ada hubungan antara maksiat 

dengan bencana alam mungkin menguji kepercayaannya dengan melihat berbagai 

tempat maksiat yang selamat dari bencana alam atau malah tempat-tempat suci yang 

malah ditimpa bencana. Imluwan sosial, yang telah membuktikan adanya ‘persepsi 

selektif’ ini, amat berhati-hati dalam memelihara penelitiannya dari pandangan yang 

bersifat sepihak. Testabilitas, atau hal dapat diuji, adalah ciri pokok ilmu dibandingkan 
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dengan metode-metode pengetahuan lain. Pengujian dalam ilmu juga dibatasi dengan 

tiga ketentuan: sistematis, terkontrol, dan empiris. 

Keempat, anggapan umum tidak pernah mempersoalkan kontrol. Dalam 

pengertian ilmiah, kontrol berarti bahwa ilmuwan secara sistematis berusaha 

menghilangkan ikut sertanya variabel-variabel lain yang menjadi sebab terjadinya suatu 

peristiwa tertentu selain variabel yang dihipotesiskan sebagai penyebabnya. 

Bila ilmuwan dihadapkan pada gejala mahasiswa yang mengantuk pada waktu 

kuliah sore hari, ia akan menganalisis berbagai kemungkinan: mungkin mereka terlalu 

lelah, atau mungkin pengaruh makan siang, atau mungkin temperatur ruangan yang 

terlalu hangat, tempat duduk yang terlalu empuk, atau pembicaraan dosen yang terlalu 

membosankan. Ia akan mencoba mengontrol berbagai macam variabel tadi. Ia mungkin 

mulai dengan mengontrol variabel temperatur. Temperatur diatur dari dingin, sedang, 

hangat, panas. Bila dalam berbagai temperatur mahasiswa tetap mengantuk, variabel 

temperatur dikesampingkan, dan variabel baru diuji. Dan begitu seterusnya sehingga 

ditemukan variabel yang betul-betul menjadi penyebab mahasiswa tidur. 

Kelima, erat kaitannya dengan pengujian dan kontrol, ilmu dalam menjelaskan 

gejala yang diamatinya, selalu berusaha menghindari penjelasan metafisika. Bahwa 

Sabtu Pahing adalah hari yang tidak baik untuk bepergian, bahwa hari lahir akan 

menentukan kesuksesan seseorang, adalah penjelasan metafisis yang tidak dapat diuji. 

 

Kaidah-Kaidah Ilmu 

 

Ilmu ditegakkan di atas empat kaidah: orde, determinisme, parsimoni, dan 

empirisme. Tanpa empat kaidah ini, penelitian ilmiah tidak dapat dilakukan. 

Orde. Ilmu dapat percaya bahwa alam ini teratur, tidak serampangan. Peristiwa-

peristiwa yang terjadi di dunia ini mengikuti aturan yang teratur, dalam suatu pola 

tertentu, dalam suatu orde (tatanan). Gerhana bulan pada saat tertentu dapat 

diramalkan karena bulan beredar dalam pola edar yang tertentu. 

Fisika tidak akan ada bila hukum kekekalan energi hanya berlaku pada tempat 

dan waktu yang tidak dapat terduga. Ilmu kedokteran akan berantakan bila masing-

masing tubuh manusia berjalan seenaknya sendiri. Pendeknya, tanpa orde, ilmu tidak 

dapat menemukan hukum-hukum yang berlaku umum (generalisasi). 
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Determinisme. Ilmu percaya bahwa setiap peristiwa mempunyai sebab, 

determinan, atau anteseden (pendahulu) yang dapat diselidiki. Walau tidak semua 

ilmuwan setuju dengan istilah “sebab”, semua sepakat bahwa hubungan di antara 

berbagai peristiwa dapat ditemukan.  

Ahli genetika percaya bahwa struktur-struktur RNA dan DNA menentukan 

bagaimana sel-sel berfungsi dan berproduksi, menentukan warna rambut, warna kulit, 

atau jenis kelamin manusia. Psikolog percaya bahwa tingkah laku manusia ditentukan 

oleh pengalaman terdahulunya. Ahli komunikasi percaya bahwa pemberian arti pada 

suatu pernyataan ditentukan oleh proses decoding (mengalih sandi) dalam diri 

penerima.  

Parsimoni (kesederhanaan). Kaidah parsimoni menunjukkan bahwa ilmu lebih 

menyukai penjelasan yang sederhana daripada penjelasan yang kompleks bila kedua-

duanya sama-sama menjelaskan fakta. Ilmu juga menyukai penjelasan yang lebih 

banyak fenomena daripada penjelasan yang terbatas pada fenomena tertentu saja.  

Parsimoni erat kaitannya dengan generalisasi penemuan ilmiah. Beberapa 

disiplin ilmu, seperti ilmu-ilmu alam (natural sciences), lebih memenuhi kaidah 

parsimoni. Ilmu-ilmu sosial lebih berhati-hati dalam melakukan generalisasi. Walalupun 

begitu, penjelasan yang berlaku lebih general tetap didahulukan terhadap penjelasan 

yang berlaku spesifik. 

Psikolog, misalnya, lebih tertarik pada penjelasan tentang efek pemisahan ibu 

(maternal deprivation) pada semua anak manusia dibandingkan penjelasan tentang 

pengaruh pemisahan ibu pada anaknya yang beratnya 6 kg, berkulit putih, lahir di New 

York, dari ayah yang bekerja sebagai wartawan. 

Empirisme. Empirisme menunjukkan kepercayaan pada observasi atau 

eksperimen. Kesimpulan-kesimpulan ilmu haruslah didasarkan pada pengalaman yang 

dapat diamati, pada peristiwa empiris. Informasi ilmiah tidak boleh berdasarkan 

spekulasi yang tidak dapat diamati. Observasi ilmiah dapat bersifat langsung atau tidak 

langsung. Elektron tidak dapat diamati, tetapi efek pergerakan elektron dapat diamati 

pada sebuah kamar asap Wilson. Empirisme juga berarti bahwa observasi tidak boleh 

subjektif, tetapi harus bersifatpublik. Peristiwa yang diamati harus terjadi pada tempat, 

waktu dan cara yang memungkinkanobservasi orang lain. Erat kaitannya dengan 

objektivitas, observasi ilmiah harus dapat diulangi. 
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Replikasi—atau pengulangan observasi ilmiah oleh pengamat-pengamat lain—

menjamin adanya observasi yang dapat dipercaya. 

Pengalaman-pengalaman mistis tidak dapat dikatakan ilmiah karena sifatnya 

yang individual dan sukar diulangi oleh orang lain pada tempat, waktu, dan cara yang 

sama. Empirisme memungkinkan ilmu selalu diuji, diulangi, sehingga komunikasi dan 

akumulasi informasi dapat dilakukan secara sistematis. 

 

Tujuan Ilmu 

 

Tujuan pokok ilmu adalah memahami gejala-gejala alam. Ada berbagai tahap 

pemahaman. (kita memahami betul gejala alam bila kita dapat meramalkan secara 

cermat apa yang bakal terjadi). Tahap pertama adalah deskripsi gejala secara cermat. 

Dalam memahami apa yang disebut kecerdasan, ilmuwan lebih dahulu menentukan 

apakah ada gejala kecerdasan. Kalau ada, unsur-unsur apa yang merupakan komponen 

kecerdasan. 

Tahap kedua adalah penjelasan. Kita dapat menjelaskan suatu gejala bila kita 

dapat menjabarkan kondisi-kondisi yang menentukan timbulnya gejala tersebut. 

Kecermatan penjelasan ditentukan oleh sejumlah faktor yang dipergunakan untuk 

menerangkan timbulnya gejala. Makin sedikit faktor yang dijabarkan, makin cermat 

penjelasan. Bila berbagai faktor menjadi alasan timbulnya gejala, kita belum memahami 

gejala tersebut. Ada kasus mahasiswa yang mengantuk di kelas pada kuliah sore hari, 

kita memperoleh penjelasan bia ternyata bahwa kelelahan fisik yang menjadi penyebab 

tidur dan bukan faktor-faktor yang lain. Jadi, makin spesifik suatu penjelasan, makin 

cermat kita melakukan prediksi. 

Tahap ketiga dalam pemahaman adalah mengorganisasikan secara sistematis 

semua bukti empiris yang ada dalam suatu satuan pengetahuan. Bila suatu penjelasan 

telah diuji berkali-kali dan terbukti benar, penjelasan ini menjadi fakta ilmiah. Fakta-fakta 

ilmiah, bila diorganisasikan secara sistematis, serta metode yang digunakan untuk 

sampai kepada fakta-fakta tersebut, merupakan pengetahuan ilmiah. 

 

Teori Ilmiah 

 



 7 

Pengertian Teori. Tujuan utama ilmu adalah penjelasan gejala alam secara 

cermat sehingga kita dapat melakukan prediksi. Bila penjelasan ini dapat dibuktikan 

benar  setelah diuji berkali-kali maka penjelasan ini dinamakan teori. Karena itu, 

Kerlinger menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu sebenarnya teori.  

Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang 

mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di 

antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Kerlinger, 1973: 9, 

dalam Rakhmat, 2009). 

Ciri Teori Ilmiah. Definisi Kerlinger tersebut secara umum menjelaskan ciri-ciri 

teori ilmiah. Secara terperinci teori ilmiah ditandai oleh hal-hal berikut: 

 

1. teori terdiri dari proposisi-proposisi. Proposisi adalah hubungan yang terbukti di 

antara berbagai variabel. Proposisi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk “jika, 

maka”. Salah satu teori agresi (drive theory of aggression) menyatakan bahwa 

jika individu mengalami frustasi, ia akan melakukan tindakan yang menimbulkan 

gangguan pada benda atau orang lain. 

2. Konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas. 

Frustasi, misalkan, dibatasi sebagai hambatan terhadap tingkah laku untuk 

mencapai tujuan (goal oriented behaviour). Pembatasan konsep ini 

menghubungkan  abstraksi dengan dunia empiris. 

3. Teori harus mungkin untuk diuji, diterima atau ditolak kebenarannya. 

Pembatasan pengertian konsep yang dipergunakan menyiratkan kemungkinan 

pengujian teori. Teori Newton tentang cahaya ditolak pada tahun 1850 setelah 

Foucault dapat mengukur kecepatan cahaya secara langsung. Bahwa cahaya 

terbukti berjalan lebih lambat pada medium yang “padat”, menolak teori Newton 

yang menyatakan sebaliknya. 

4. Teori harus dapat melakukan prediksi. Teori agresi dapat meramalkan bahwa 

bila guru selalu menghambat tingkah laku anak, frekuensi agresi akan 

bertambah. Teori disonansi kognitif (Festinger) dapat meramalkan bahwa dalam 

suasana disonansi, orang akan mencari pembenaran (justifikasi) terhadap 

tingkahlakunya. 
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5. Teori harus dapat melahirkan proposisi-proposisi tambahan yang semula tak 

diduga.  

 

Fungsi Teori. Teori mempunyai dua fungsi. Pertama, teori merupakan alat untuk 

mencapai suatu pengetahuan yang sistematis. Teori penting sekali dalam memperjelas 

pengetahuan sebagai dasar organisasi pemikiran. Kedua, teori membimbing penelitian. 

Dari teori dapat dijabarkan hipotesis baru. Bila ada teroi yang berlawanan, penelitian 

dapat menguji mana di antara teori tersebut yang benar. 

 

Proses Ilmu dan Penelitian Ilmiah 

 

Dari manakah proses ilmu mulai? Dari data atau teori? Pertanyaan ini telah 

melahirkan filsafat ilmu. Aliran romantis menganggap bahwa ilmu tidak berbeda dengan 

seni, suatu proses kreativitas yang dimulai dengan imajinasi dan ditopang dengan 

intuisi. 

Dennis Gabor, pemenang hadiah nobel fisika, menemukan teori holografi ketika 

menonton tenis. Friedrich Kekule menemukan bagaimana atom-atom karbon terikat 

pada molekul benzin dalam mimpi. Joh Langdon Davies menulis, “indeed, the creative 

scientist is just one kind of creative artis, and as far removed from the skilled person who 

deciphers his writing and makes the poem readable on a typewriter” (Brown, 1972: 12, 

dalam Rakhmat, 2009). 

Aliran rasional, disebut juga aliran Baconian, emandang proses ilmu dimulai dari 

data. Kumpulkan sejumlah fakta, cari hubungan-hubungan, dan simpulkan dalam bentuk 

teori. Ilmu dikembangkan secara induktif. Aliran hipotetiko-deduktif dipelopori Karl 

Popper, mencoba menggabungkan kedua pandangan ini. Aliran yang disebut terakhir ini 

lazim disebut sebagai model ilmu tradisional.  

Menurut model ini, ilmuwan mulai usahanya dengan serangkaian aksioma yang 

berasal dari berbagai sumber. Ia kemudian mengubah teorinya ke dalam konsep yang 

dapat diamati.  

Teori berfungsi sebagai peta yang mengorganisasikan fenomena menjadi kelas-

kelas yang dapat dikenal, dikenal dengan prosedur tertentu yang disebut 
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“correspondence rules”, disebut demikian karena menjabarkan hubungan antara hukum-

hukum teoritis dan fenomena empiris (Fisher, 1978: 40, dalam Rakhmat, 2009).  

Akhirnya, ia melakukan observasi dan menyimpulkan daripadanya hukum-hukum 

yang menimbulkan pengamatan lebih lanjut. Secara singkat, ilmu melewati tiga tahap 

penting: konseptualisasi, operasionalisasi, dan observasi. Ketiga tahap ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

PROSES ILMU 

 

 

     Teori               Konseptualisasi 1        Konseptualisasi 2       Konseptualisasi 3 

 

 

 

                                                   Operasionalisasi                       Operasionalisasi 

 

 

 

 “dunia nyata”   Observasi 1                        Observasi 2                      Observasi 3 

 

                       

 

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research. Research artinya mencari lagi, 

melihat kembali, meneliti lagi. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang 

sambung-menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu 

menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena.  

Sebagai contoh, penelitian tentang efek fear appeals untuk mengubah sikaap 

komunikasn. Pertama-tama orang melihat bahwa banyak orang berusaha untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain dengan menakut-nakuti. Mungkin gejala ini dilihatnya 

di gereja ketika Pendeta menjelaskan tentang siksaan neraka, atau ketika khutbah Kiai 

di masjid. Mungkin juga ia teringat kepaa ibunya yang menakut-nakutinya ketika kecil, 

agar dia menjadi anak yang baik.  
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Dalam berbagai pengamatan tidak formal ini, Janis dan Feshbach menduga 

bahwa tingkat imbauan takut menentukan besarnya efektivitas perubahan sikap. Makin 

tinggi tingkat imbauan takut, makin besar terjadi perubahan sikap (konseptualisasi). 

Imbauan takut didefinisikan sebagai pesan yang membangkitkan rasa takut atau cemas 

dengan mengungkapkan kemungkinan bahaya yang akan dihadapi komunikan. 

Mereka kemudian merancang tiga macam pesan: (1) pesan yang mengandung 

kalimat-kalimat personal dan menakut-nakuti, (2) pesan yang menggunakan bahasa 

impersonaldan kalimat-kalimat yang lebih faktual, (3) pesan yang betul-betul faktual dan 

hanya sedikit mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Kuisioner 

juga dibuat untuk mengukur informasi yang diterima, sikap pada komunikasi, kemauan 

untuk mengikuti saran yang dianjurkan dan sebagainya (operasional). Akhirnya mereka 

melakukan eksperimen kepada anak-anak sekolah menengah (observasi). Hasilnya 

menunjukkan bahwa imbauan takut yang kadarnya rendah adalah yang paling efektif 

(Janis dan Feshbach, 1974: 296-2316, dalam Rakhmat, 2009). 

Penelitian-penelitian berikutnya menolak hipotesis mereka. Ternyata efek fear 

appeals amat bergantung kepada kredibilitas komunikator, jenis topik, dan jenis 

komunikan yang dihadapi. Penelitian Janis dan Feshbach diteliti dan diteliti kembali, 

berkali-kali. Ilmu seringkali dikembangkan bukan karena hipotesis yang selalu diterima, 

tetapi karena ada hipotesis yang ditolak. Setelah ditolak, orang bertanya mengapa, dan 

penelitian selanjutnya dimulai. Inilah proses retroduction. Seltiz, Wrightsman, dan Cook 

(1976: 35, dalam Rakhmat, 2009) menegaskan proses retroduksi ini sebagai berikut: 

Retroduction is no longer bastard of science, but its progenitor. We fit 
data into patterns retroductively; we elaborate the pattern deductively and test 
them inductively, but the proposition that endure are usually retroduced, not 
decuded or induced. The scientist  shuttles back and forth between data and 
theory. How else could it be? 
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