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Pengantar 
fikalau saya dapat melihat sedikit lebih jauh, adalah dengan berdiri di atas 

bahu para raksasa. (Isaac Newton, 1676) 

Kutipan yang dipopulerkan oleh Newton tersebut senantiasa mengingatkan para ilmuwan 
bahwa segala pencapaian yang ada pada hari ini merupakan hasil akumulasi pencapaian 
para pendahulu. Walau sering kali dikaitkan dengan Newton, kutipan tersebut, belakangan, 
diyakini bersumber dari masa yang jauh lebih lampau. Salah satu tokoh yang per~~h 
mengungkapkan hal serupa adalah Bernard Chartres. Hal ini terlihat dari tulisan John 
dari Salisbury pada 1159, dalam sebuah buku berjudul "The Metalogicon" (Salisbury, 
1955; Wikipedia, 2010). 

"Bernard dari Chartres pernah berkata bahwa kita laksana orang kerdil di bahu
bahu para raksasa, sehingga kita dapat melihat lebih dari pada mereka, dan melihat 
hal-hal yang terletak lebih jauh, tidak dikarenakan oleh ketajaman penglihatan 
kita, atau oleh karena keunikan fisik kita, namun ka;:ena kita diangkat tinggi 
dan ditinggikan oleh karena ukuran mereka yang tinggi dan besar (raksasa)". 

Berbagai pencapaian dan terobosan dalam ilmu dan teknologi dibangun di atas 
upaya dan kerja keras dari para pelopor, yaitu pribadi-pribadi tangguh yang telah lebih 
dahulu mempelajari dan meletakkan dasar-dasar pengetahuan. Pondasi yang disusun 
oleh para tokoh tersebutlah yang memungkinkan generasi penerus untuk menapaki 
tataran yang lebih jauh dan lebih tinggi. Semua itu tidak hanya menandakan kejeniusan 
atau kecermelangan para penerus, melainkan juga kesediaan para penerus untuk bekerja 
keras dalam mempelajari, memperbaiki, dan mengembangkan temuan terdahulu menjadi 
sesuatu yang lebih baik dan unggul. 

Ilmu hanya dapat berkembang melalui penelitian dan pengukuran ilmiah, tak terkecuali 
psikologi (Lasmono, 1992, 1995; Wozniak, 1992). Sekalipun telah dikembangkan dan 
dipelajari sejak zaman Yunani Kuno, kelahiran psikologi sebagai ilmu baru terjadi pada 
1875, yang ditandai oleh pendirian laboratorium psikologi pertama di Eropa dan Amerika 
(Schoo & Vervoort-Indorf, 1981; Sakal, 1992). Penelitian ilmiah dengan pendekatan 
eksperimen terhadap kesadaran man usia menjadi tonggak kajian ilmiah terhadap keterkaitan 
antara pikiran dan tubuh (mind and body). 

Keterkaitan pikiran dan tubuh telah diusulkan sejak lama (Wozniak, 1992). Tokoh besar 
yang dianggap sebagai pelopor adalah Rene Descartes. Descartes adalah ahli matematika, 
filsuf, dan fisiolog Perancis yang diyakini melakukan kajian sistematis pertama kali terhadap 
hubungan antara pik.iran dan tubuh. Gagasan bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal 
terpisah diawali perenungan dan penelitian Descartes terhadap mekanisme gerak otomatis 
(refleks) pada otot Adanya gerakan refleks yang tidak disadari dan terjadi secara spontan 
memunculkan gagasan bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal yang terpisah. 

Pada area yang lebih spesifik, pendiri psikologi klinis, Lightner Witmer, membuka klinik 
psikologi pada tahun 1896 (Plante, 2005; Roberts & Illiard, 20005). Witmer juga menerbitkan 
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Kaidah terakhir adalah dampak dan manfaat. Suatu penelitian hanya dapat dianggap 
penting ketika mampu memberikan dampak dan manfaat tertentu bagi peneliti dan 
orang lain. Dampak dan manfaat yang diberikan boleh jadi berada pada tataran yang 
abstrak, misalnya meletakkan dasar bagi penelitian selanjutnya atau menawarkan cara 
pandang baru terhadap suatu masalah. Penelitian juga dapat memberikan manfaat secara 
sosial-budaya, misalnya memberikan dasar-dasar untuk mendukung atau menolak suatu 
kebijakan. Dan akhirnya, penelitian juga dapat memberikan manfaat secara langsung, 
misalnya menemukan metode pengobatan atau pencegahan penyakit yang lebih baik dan 
menyuarakan pendapat yang selama ini tak terdengar. 

Kesimpulan 
Peran penelitian dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi bukanlah sesuatu yang 
perlu diragukan lagi. Kajian terhadap hasil penelitian yang sudah ada selalu bermanfaat 
untuk mendukung atau mempertanyakan pemaknaan yang dimiliki. Sebagaimana 
disampaikan oleh filsuf Thomas Kuhn, suatu pengetahuan ak~_n tetap bertahan sampai 
ada informasi yang menggugurkan. Hal serupa kembali ditemukan dalam penelitian 
psikologi kesehatan. Untuk dapat terus maju dan berkembang, pada pemerhati psikologi 
kesehatan wajib memahami, mengikuti, dan mengevaluasi berbagai kajian teori yang 
dikembangkan serta laporan penelitian yang dihasilkan. Para pemerhati dapat memilih 
pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan minat dan kepribadian mereka, namun 
lebih disarankan untuk memilih pendekat~n yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
penelitian itu sendiri. Akhir kata, sesuai ucapan Newton, setiap orang dapat memiliki 
pemahaman tentang isu-isu aktual dalam psikologi kesehatan secara lebih baik ketika 
ia bersedia naik ke atas bahu para raksasa dengan jalan mempelajari berbagai teori, 
penelitian, serta praktik psikologi kesehatan. 

Ide Bagus Siaputra 
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