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Pendahuluan
 Manusia mempunyai naluri untuk menyimpan sesuatu yang diketahui  dalam

fikiran dan menggunakannya sebagai  dasar dalam  menentukan sikap dan tingkah
laku dalam  kehidupan. Manusia juga didorong untuk bersikap dan berperilaku lebih
baik, oleh karena dia juga didorong ingin tahu lebih  jauh tentang  dirinya  serta
segala sesuatu  yang  dilihat  dan difikirkan. Secara bertahap ingin tahu tersebut
meningkat pada  taraf menyelidik dan meneliti. Pada taraf  meneliti, umumnya
permasalahan yang ingin diketahui cukup  berbobot dan  jelas,  sasaran  jelas, urutan
langkah  atau  metode penelitiannya  ilmiah, sehingga seluruh proses  penelitian
bersifat  ilmiah dan kesimpulan yang  diperoleh  merupakan sumbangan  terhadap
ilmu pengetahuan.  Dapat  disimpulkan bahwa penelitian adalah semua usaha yang
dilakukan  secara cermat,  teratur dan tekun untuk menemukan  jawaban  suatu
masalah.   Penemuan  ini  diperlukan  untuk  meramal   dan menerangkan kejadian
yang akan muncul di masa depan akibat berlangsungnya suatu peristiwa.

Penelitian  ilmiah yang dilaksanakan  tidak  berhenti pada   pembuktian
hipotesis   saja,   melainkan    harus dilanjutkan   dengan  langkah  terakhir  yaitu
penulisan laporan  penelitian.  Apabila laporan  tidak  dibuat  maka penelitian  yang
dilakukan dianggap belum selesai,  bahkan tidak  ada  atau belum pernah dilakukan.
Hal  ini  penting karena   tujuan  penelitian  ilmiah  antara   lain   untuk menemukan
kebenaran relatif, menyusun pengetahuan  secara sistematis dan menyusun serta
menggunakan teori.

Sekarang,  kegiatan  penelitian  sangat  populer   di kalangan remaja terlebih
bagi anggota KIR  berkat diadakan lomba  karya  penelitian  baik  lingkup  regional
maupun nasional.  Di beberapa sekolah bahkan kegiatan  penelitian dijadikan
prasyarat  untuk mendapatkan   STTB  SMU  patut disambut  gembira,  akan tetapi
harus diakui  bahwa  tidak semua remaja memiliki kemampuan maupun semangat
meneliti. Kegiatan penelitian ilmiah bagi kebanyakan remaja dianggap sebagai
beban  daripada  menjadi  picu  penguasaan   ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tanpa Pertanyaan tidak ada Penelitian
    Sesuatu  yang paling ditakuti oleh  seorang  ilmuwan, bila  tidak  mampu

menemukan  pertanyaan  untuk  dicarikan jawabnya  yang tepat. Tampaklah betapa



pentingnya  seorang peneliti itu mampu menemukan suatu masalah terlebih dahulu
sebelum mampu mengadakan penelitian. Begitu ada pertanyaan yang muncul,
jawabnya dapat  diupayakan  karena  ilmuwan memiliki  akal  untuk
menemukannya.  Semua  temuan   yang diperoleh  orang sesungguhnya adalah  hasil
keingintahuan penemunya.   Jadi,  apa  sumber  pertanyaan   yang   dapat dijadikan
masalah  penelitian?  Jawabnya  adalah   adanya pengamatan terhadap sesuatu yang
muncul tidak sengaja atau dengan sengaja.
          Penemuan   penting  yang  dilakukan   tidak   sengaja misalnya  penemuan
antibiotik penisilin. Tahun  1928  Sir Alexander  Flemming mengamati beberapa
bercak  pencemaran oleh kapang pada kultur Staphylococcus yang  dibudidayakan
pada  cawan  petri.  Di  sekitar  kapang  tersebut  koloni Staphylococcus  menghilang,
kemudian  dia   memperkirakan bahwa  kapang  tersebut membuat suatu  zat anti
bakteri. Setelah  kapang diisolasi dan dibudidayakan  dalam  kaldu, ternyata  setelah
beberapa hari kaldu  tersebut  memiliki                                                          sifat  anti
bakteri. Flemming  kemudian  menemukan  bahwa beberapa bakteri penyebab
penyakit dihancurkan oleh  kaldu itu. Kapang yang diisolasi itu ternyata suatu galur
fungus Penicillium,  maka zat yang dihasilkan disebut penisilin. Flemming  tidak
bisa mengisolasi penisilin  dalam  jumlah besar untuk dibuat obat, karena sifat zat
tersebut  sangat tidak  stabil.  Sepuluh tahun kemudian Howard  Florey  dan Ernst
Chain yang bekerja bersama berhasil membuat struktur molekul  organik penisilin
menjadi stabil  dan  terbukalah kemungkinan menggunakan penisilin sebagai obat
antibiotik melawan infeksi bakteri.
          Seperti uraian di atas bahwa lingkungan  mempengaruhi dinamika  berfikir
dan  hal ini  telah  dibuktikan  dalam perkembangan budaya meneliti. Oleh
karenanya, sesuatu yang dipertanyakan  adalah  berdasar kearifan  dan  pengalaman.
Dinamika berfikir manusia akhirnya mempengaruhi cara untuk mendapatkan
kebenaran   obyektif   dengan    menciptakan metodologi keilmuan yang standar
melalui penelitian.  Jadi penemuan cara penelitian merupakan produk perpaduan
antara faktor lingkungan, dinamika berfikir dan interaksi manusia dengan
lingkungannya. Lingkungan adalah sumber  kebenaran, fikiran  manusia adalah alat
untuk  menyatakan  kebenaran, sedangkan   penelitian   adalah  alat   untuk
memperoleh kebenaran. Tiga faktor tersebut memadu menjadi kelengkapan manusia
untuk mengungkap rahasia alam secara obyektif.
Dan di bumi ada beberapa tanda Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga
dalam  dirimu  sendiri,  apakah  tidak  kamu  perhatikan?  (Az-Zariayaat: 20-21).



Firman   Allah  ini  untuk  mengingatkan   bahwa   tingkat kemampuan yang
diperoleh manusia adalah semata-mata  hasil bimbingan-Nya.  Kepada  manusia
diingatkan  untuk  pandai-pandai   membaca  tanda-tanda  itu,  agar  dapat   menekan
kesombongan  atas  karya yang  diperoleh  dan  memperbesar syukur atas karya itu
sebagai nikmat.

Langkah-langkah dalam Melakukan Penelitian

          Pemikiran  ilmiah  yang  dipakai  dewasa  ini   ialah pemikiran  secara
reflektif, yaitu pola  berfikir  antara pemikiran induksi dan deduksi.  Peneliti harus
menggunakan cara berfikir induksi untuk merumuskan masalah, karena  ia harus
bertolak dari hal-hal khusus untuk memperoleh  hal-hal yang bersifat umum. Suatu
masalah yang harus  dihayati kemudian dibuat hipotesisnya, yaitu pendapat yang
sifatnya sementara   berdasar  pemikiran  deduktif.   Setelah   itu   peneliti baru turun
ke lapangan atau ke labotarorium untuk mengumpulkan   data  untuk  menguji
hipotesisnya   dengan penalaran yang jitu, ini termasuk cara berfikir induktif.
          Langkah-langkah  dalam  melakukan  penelitian   harus jelas, sistematis dan
harus mengikuti cara berfikir ilmiah agar  semua prosedur yang dilaksanakan ada
manfaatnya  dan dapat  dimengerti  orang  lain  maupun  dirinya   sendiri. Bertolak
dari cara berfikir ilmiah, maka  langkah-langkah dalam penelitian dapat diuraikan
menjadi sepuluh  langkah, sebagai berikut:
1. Mencari,  menemukan  dan  memilih  masalah  yang   akan diteliti.
2. Menyusun latar belakang masalah penelitian.
3. Mengidentifikasi  dan  merumuskan  masalah  yang   akan diteliti dan menentukan

judul penelitian.
4. Menyusun  kerangka teoritis kerangka  konsepsional  dan tujuan penelitian.
5. Membuat/merumuskan  hipotesis atau merumuskan  beberapa pengertian secara

umum yang sifatnya sementara.
    Langkah ke 5 ini tidak harus, artinya setiap penelitian bisa dengan hipotesis atau

tanpa hipotesis.
6. Mengumpulkan  data  dan  fakta  secara  sistematis  dan terkontrol.
7. Mengolah, menganalisis data dan menginterpretasikannya.
8. Merumuskan kesimpulan/konklusi hasil penelitian.
9. Mengemukakan implikasi-implikasi penelitiannya.
10.Menyusun  laporan  penelitian dan menulis  dalam  suatu laporan tertulis atau

makalah ilmiah untuk publikasi.



Karya Tulis Ilmiah Remaja

 Perlu  diperhatikan, bahwa sifat penelitian  menempuh jalan siklik. Penelitian
dimulai dari masalah dan berakhir dengan hasil, tetapi dari hasil yang diperoleh dapat
lahir pula  berbagai masalah baru yang dapat  diteliti.  Sebagai anggota  KIR/Science
Club harus  membiasakan  diri  untuk membaca,  tanpa  membaca akan tertinggal
dengan  kemajuan iptek. Kemajuan iptekpun dicapai dengan jalan membaca,  dan
dengan membaca akan dapat diketahui seluk-beluk suatu ilmu bahkan  dapat
mengetahui berbagai permasalahan  yang  ada (baca QS. Al "Alaq:1-5).
          Setelah  membaca dan menguasai ilmu pengetahuan  atau bahkan  telah
melakukan berbagai penelitian,  kita  harus mampu  menulis untuk
mengkomunikasikan kepada orang  lain. Dalam  kehidupan sehari-haripun orang
tidak mungkin  tidak menulis. Mulai dari mencatat pelajaran, membuat ringkasan,
hingga  membuat  laporan ilmiah, apa lagi  menulis  surat. Sebagai anggota
KIR/Science Club, harus mampu mengutarakan pendapat  dan gagasan dalam bentuk
tulisan  sesuai  dengan persepsi  dan kemampuan remaja. Bila menulis dalam  bahasa
Indonesia, maka harus mempergunakan bahasa Indonesia tulis yang formal dan
bukan bahasa lisan yang ditulis.
          Karya ilmiah harus ditulis secara sistematik sehingga memudahkan  bagi  diri
penulis  maupun  pembacanya  dalam memahami  isi  tulisan itu. Beberapa  patokan
yang  perlu difahami para penulis ilmiah terlebih anggota  KIR/Science Club, antara
lain:
1. Clarity,  sebagai  penulis harus berfikir  jernih  yang akan terefleksi dalam uraian

tulisannya. Uraian  jelas, tidak rumit dan tidak berbelit sehingga informasi  yang
disampaikan lebih mudah ditangkap dan dicerna.

2. Completeness, diartikan sebagi lengkapnya suatu uraian, tidak  menggantung  atau
mengambang,  uraian  bersifat komprehensif dan dapat difahami.

3. Impartiality, penulis harus bersikap obyektif dan tidak boleh memihak.
4. Order,  adalah uraian secara sistematik  dan  berurutan secara logis.
5. Accuracy, setiap anggota KIR/Science Club harus akurat, tidak  saja  bila bekerja

di laboratorium  tetapi  juga pada  waktu menulis harus senantiasa tepat dan  teliti,
jangan sampai ada uraian yang bertentangan.

6. Obyectivity,  setiap pernyataan (statement)  senantiasa didasarkan  atas  kenyataan,
fakta dan  bukan  pendapat tanpa dasar.

7. Simplicity,   dalam   menulis  harus   berpegang   pada kesederhanaan,  tidak



berbelit-belit,  langsung   pada pokok  pembicaraan  dan tanpa bunga-bunga
bahasa  yang membingungkan.

8. Explanation,   laporan  ilmiah  yang   ditulis   berisi keterangan,   penjelasan
tentang  berbagai  hal   yang dibutuhkan  para pembacanya. Oleh karena itu
seseorang harus  selalu bertanya kepada diri sendiri, apa  maksud dan tujuan
menulis serta informasi apa yang ingin  kita sampaikan.

Kerangka Karya Tulis Ilmiah
          Untuk   merencanakan   suatu   tulisan   ilmiah, terlebih dahulu harus
mengumpulkan banyak informasi.  Jadi sebelum  menulis perlu didahului dengan
membaca  berbagai macam  makalah dan buku. Atas dasar bahan bacaan yang  ada
seseorang  akan  dapat membuat kerangka  tulisan,  seperti hendak membuat rencana
perjalanan ke luar kota.
          Suatu  karangan  yang  tersusun  sempurna  dan   baik betapapun  pendek
ataupun panjang, selalu mengandung  tiga bagian utama yaitu:
1. Bagian pendahuluan (introduction), yang berfungsi untuk menarik  minat

pembaca, mengarahkan perhatian  pembaca, menjelaskan secara singkat ide
pokok atau tema karangan dan  menjelaskan  bila  dan bagaimana  suatu  hal
akan diperbincangkan.

2. Bagian  isi (body), merupakan penjelasan  secara  rinci apa yang telah diutarakan
dalam bagian pendahuluan.

3. Bagian   penutup  (conclusion),  berfungsi   memberikan kesimpulan, penekanan
bagian-bagian tertentu,melengkapi serta  merangsang  pembaca  untuk
mengerjakan  sesuatu tentang apa yang sudah diuraikan.

Pada prinsipnya bagian-bagian tersebut terjalin erat  satu sama  lain, yang terbagi
dalam beberapa bab,  bab  terdiri atas beberapa anak bab dan anak bab terbagi atas
beberapa paragraf/alinea.
          Setiap makalah yang merupakan hasil penelitian ilmiah mempunyai  suatu
kerangka  yang  khas.  Kerangka  makalah ilmiah   terdiri  atas  unsur-unsur  yang
sesuai   dengan langkah-langkah  dalam melaksanakan penelitian mulai  dari
penjelasan  masalah hingga kesimpulan, agar pembaca  dapat mengikuti  jalannya
penelitian tahap demi  tahap.  Unsur-unsur dalam kerangka makalah ilmiah yang
lazim adalah:
1. Judul  makalah, tidak lain adalah judul penelitian  itu sendiri.  Ide atau fikiran

utama harus tercermin  dalam judul makalah.
2. Nama penulis (author) dan penulis penyerta (coauthor).



3. Nama tempat penelitian/tempat penulis bekerja.
4. Ringkasan (summary) atau abstrak, berisi singkatan atau pokok-pokok informasi

suatu makalah ilmiah dan terutama menonjolkan penemuan yang utama dan
kesimpulannya saja.

5. Pendahuluan  (introduction),  memuat  permasalahan  dan latar belakang
penelitian yang berupa tinjauan pustaka, tujuan  penelitian dan atau hipotesis (bila
ada)  harus ditulis secara cermat. Pendahuluan merupakan jantungnya makalah
ilmiah, karena di dalamnya memuat seluruh  ide pemikiran  mengapa penelitian
itu dilakukan  dan  hasil apa yang diharapkan dari pekerjaan ini.

6. Bahan  (material)  dan cara  (methods),  berisi  uraian tentang bahan yang dipakai
dalam pelaksanaan penelitian dan cara yang dipergunakan atau yang dilakukan
peneliti dalam  mengumpulkan informasi/data. Perlu  diperhatikan bahwa  uraian
tentang cara, hendaknya ditulis  sejelas-jelasnya,  tahap  demi  tahap,  sistematis
dan   cukup detail.

7. Hasil  (result)  dan pembahasan  (discussion).  Patokan yang harus ditaati adalah
data yang disajikan hendaknya tidak  menyimpang  dari  judul  makalah,  masalah
yang dihadapi  dan  tujuan penelitiannya.  Seorang  peneliti harus  senantiasa
bertindak teliti. Data harus  dicatat secermat-cermatnya  dan selengkap-
lengkapnya,  walaupun data yang disajikan dalam laporan hanya yang  menyokong
langsung terhadap argumentasi penelitian. Bila terdapat hasil  yang negatif,
laporkan secara jujur pula.  Untuk menghindari  uraian yang membosankan, data
yang  hendak disajikan  bisa  diperlihatkan dalam bentuk  tabel  dan atau grafik.

        Isi bagian diskusi atau pebahasan adalah  membahas lebih  lanjut  dari
hasil yang  diperoleh  atau  temuan peneliti  dan membandingkan dengan  bahan
bacaan/acuan yang  ada. Pembahasan hasil penelitian  ini  diharapkan dapat
membawa  pembaca menarik  manfaat  dari  makalah ilmiah  itu.  Pembaca  juga
dapat  sekaligus   menilai tentang  kesahihan  data dan kesimpulan  yang  ditulis.
Dalam  pembahasan boleh juga diajukan  berbagai  kritik penemuan  atau
pendapat orang lain berdasarkan  argumen ilmiah yang diperoleh peneliti. Oleh
karenanya di dalam pembahasan  lebih  sering  menggunakan  kalimat   pasif
daripada  kalimat aktif. Kalimat aktif  lebih  bersifat menyombongkan diri dan
membangggakan hasil penemuannya. Lebih tidak etis lagi bila pembahasan yang
disampaikan bersifat memojokkan dan menyerang peneliti lain.

8. Kesimpulam  (conclutions),  dibuat  dengan  argumentasi logis dan benar, serta
berhubungan dengan permasalahan, tujuan  penelitian dan hipotesis (bila ada)



yang  ingin dipecahkan.  Jangan  sekali-kali  menyimpulkan  sesuatu dari  data
yang kurang lengkap, kurang  sempurna  atau tidak   menyokong  sama  sekali.
Apabila  pada   waktu melakukan penelitian dan waktu menulis laporan,  timbul
ide baru dan bermanfaat, maka dapat menuliskannya dalam saran-saran,  komentar
tentang penelitian itu  sendiri, manfaat bagi masyarakat luas dan dunia ilmu.

9. Ucapan  terima  kasih  (unknowledgements),   pernyataan terima  kasih  kepada
orang  atau  badan  yang   telah membantu  hingga penelitian tersebut dapat
terlaksana. Bantuan dapat berupa ijin, nasehat, responden,  pekerja teknisi,
fotografer,  pembacaan   naskah,   komentar, keuangan,  tempat/laboratorium, zat
kimia,  alat-alat, hewan percobaan dan lain-lain.

10.Daftar  rujukan  (pustaka),   tuliskan  pustaka-pustaka  yang   diacu   dalam
membuat  laporan  ilmiah  tersebut berdasar urutan abjat penulisnya.

Penutup

  Manusia  memiliki naluri untuk  mendapatkan  gambaran yang  sejujurnya
tentang apa yang diindera.  Akan  tetapi perlu  disadari  pula bahwa kesimpulan  yang
dibuat  atas dasar  pengamatan  tersebut  akan  selalu  dibayangi  oleh penyimpangan-
penyimpangan.  Dengan kata  lain,  pengamatan dan  pencatatan  itu  tidak bisa
bebas  dari  galat  atau kesalahan  yang tidak disengaja dan akibatnya  boleh  jadi
menyimpang  dari  kenyataan di luar  pengamatannya.  Dapat dikatakan bahwa
peristiwa mengamati data penelitian  tidak semudah yang dapat dibayangkan.
          Pada diri seseorang dapat timbul banyak  permasalahan penelitian   karena
berinteraksi   dengan   lingkungannya melalui  kegiatan  mempelajari  hasil  karya
orang  lain, berdiskusi, memperhatikan obyek dan kejadian di sekitarnya bahkan
kejadian yang dialami atau dilakukan sendiri.
          Lingkungan  yang  sama,  tidak  selalu   menghasilkan respons  atau
permasalahan sama pada setiap  orang.  Latar belakang  setiap orang baik minat,
kemampuan,  pengetahuan dan   ketrampilan,  menentukan  sifat   tanggap   terhadap
permasalahan lingkungannya. Oleh karena itu dalam kegiatan penelitian,  rantai yang
paling sukar adalah  identifikasi masalah  yang dapat dirumuskan menjadi masalah
penelitian yang oprasional.

          Apabila seorang guru ingin merangsang siswanya  untuk mau  meneliti,  yang
mula-mula  harus  dilakukan   adalah meneliti  kegemaran  (hobby)  setiap  siswa
bimbingannya. Hobby  seseorang  selalu ditekuninya  dengan  senang  hati tanpa



perlu dipaksa. Bila guru dapat  menunjukkan  kepada siswanya  bahwa dalam bidang
kegemaran siswa tersebut  ada hal-hal  yang  patut dipertanyakan  dan  diselidiki
lebih lanjut, besar sekali kemungkinan sarannya disambut  dengan semangat
meneliti  yang tinggi.
     Akhirnya, tertumpu pada kemauan dan kemampuan  setiap siswa, khususnya
anggota KIR/Science Club, untuk  meneliti atau tidak.
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