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BEBERAPA KESALAHAN DALAM DESAIN PENELITIAN

Pendahuluan

Dalam melakukan penelitian salah satu hal yang  penting ialah membuat

desain penelitian. Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang

menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan

tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar seorang

peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan

tidak mempunyai pedoman arah yang jelas.

Agar tercapai pembuatan desain yang benar, maka peneliti perlu menghindari

sumber potensial kesalahan dalam proses penelitian secara keseluruhan. Kesalahan-

kesalahan tersebut ialah:

a.  Kesalahan Dalam Perencanaan

Kesalahan dalam perencanaan dapat terjadi saat peneliti membuat kesalahan

dalam menyusun desain yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi.

Kesalahan ini dapat terjadi pula bila peneliti salah dalam merumuskan masalah.

Kesalahan dalam merumuskan masalah akan menghasilkan infromasi yang tidak

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Cara mengatasi

kesalahan ini ialah mengembangkan proposal yang baik dan benar yang secara jelas

menspesifikasikan metode dan nilai tambah penelitian yang akan dijalankan.

b.  Kesalahan Dalam Pengumpulan Data

Kesalahan dalam pengumpulan data terjadi pada saat peneliti melakukan

kesalahan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Kesalahan ini dapat

memperbesar tingkat kesalahan yang sudah terjadi dikarenakan perencanaan yang

tidak matang. Untuk menghindari hal tersebut data yang dikoleksi harus merupakan

represntasi dari populasi yang sedang diteliti dan metode pengumpulan datanya harus

dapat menghasilkan data yang akurat. Cara mengatasi kesalahan ini ialah kehati-

hatian dan ketepatan dalam menjalankan desain penelitian yang sudah dirancang

dalam proposal.
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c.  Kesalahan Dalam Melakukan Analisa

Kesalahan dalam melakukan analisa dapat terjadi pada saat peneliti salah

dalam memilih cara  menganalisa data. Selanjutnya, kesalahan ini disebabkan pula

adanya kesalahan dalam memilih teknik analisa yang sesuai dengan masalah dan data

yang tersedia. Cara mengatasi masalah ini ialah buatlah justifikasi prosedur analisa

yang digunakan untuk menyimpulkan dan memanipulasi data.

d.  Kesalahan Dalam Pelaporan

Kesalahan dalam pelaporan terjadi jika peneliti membuat kesalahan dalam

menginterprestasikan hasil-hasil penelitian. Kesalahan seperti ini terjadi pada saat

memberikan makna hubungan-hubungan dan angka-angka yang diidentifikasi dari

tahap analisa data. Cara mengatasi kesalahan ini ialah hasil analisa data diperiksa oleh

orang-orang yang benar-benar ahli dan menguasai masalah hasil penelitian tersebut.
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