Paradoks dalam Penelitian
Oleh: Santirianingrum Soebandhi

Minggu lalu dapat tugas review & presentasi jurnal tentang paradoks dalam penelitian,
Hmm… memahami kata paradoks aja gak mudeng-mudeng, apalagi memahami jurnalnya
hehehe.. Sempat googling dan tanya temen-teman apa sih yang dimaksud dengan paradoks,
tapi tetep aja rasanya belum klik.

Jika kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, maka paradoks diartikan
sebagai pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau
kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran; bersifat paradoks. Tambah pusing
kan  Belum lagi kalau kita baca pengertian paradoks di wikipedia yang versi bahasa
Inggris, tambah pusing lagi deh…

Contoh-contoh yang diberikan juga gak terlalu banyak membantu untuk memahami makna
kata paradoks itu. Akhirnya ada beberapa artikel di internet yang memberi sedikit pencerahan
untuk memahami paradoks.

Salah satu contoh adalah dengan memberi zakat. Bagaimana mungkin dengan memberikan
sebagian kecil harta kita malah rejeki kita akan bertambah. Logikanya kan kalau kita
memberikan sesuatu, maka akan kekayaan kita akan berkurang. Tapi kenyataannya? Banyak
testimoni yang mengatakan semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima.
Sama halnya dengan CSR. Bagaimana mungkin dana yang disisihkan perusahaan untuk CSR
malah dapat menambah profit perusahaan dan bukannya malah merugikan perusahaan? Tapi
kenyataannya justru banyak perusahaan yang dengan CSR menjadi semakin dikenal
masyarakat dan itu memberikan keuntungan positif bagi perusahaan. Itulah beberapa contoh
dari paradoks. Sepertinya bertentangan, tetapi ternyata ada benernya juga.

Nah, dalam penelitian, penggunaan paradoks ini membuat peneliti harus berpikir dua kali.
Dari apa yang biasanya dipikirkan orang dan apa yang sepertinya bertentangan dari pikiran
orang. Hal ini nantinya akan menghasilkan suatu penelitian-penelitian baru yang lebih
inovatif. Selamat meneliti..
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