
Tugas :  Jelaskan keabsahan data kualitatif dan kapan suatu data memenuhi criteria valid dan 
realible? 



METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 

PENGUJIAN KEABSAHAN DATA KUALITATIF 

 
 

 
 

 

Disusun Oleh : 

 Nama   : Angga Saputra  

 NIM   : 182510105 

 Mata Kuliah   : Metodologi Pelelitian Pendidikan 

    

 

 

Program Studi Manajemen S2 

Universitas Bina Darma 

Palembang 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGUJIAN KEABSAHAN DATA KUALITATIF 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas.Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid 

adalah data "yang tidak berbeda" antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. 

Kalau dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan 

warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada 

obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. 

Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data 

yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai (Valid). 

Penelitian menjadi tidak valid, apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. 

Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. 

Kalau peneliti satu menemukan dalam obyek berwarna merah, maka peneliti yang lain juga 

demikian. Kalau seorang peneliti dalam obyek kemarin menemukan data berwarna merah, 

maka sekarang atau besok akan tetap berwarna merah. 

Karena reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi, maka bila ada peneliti lain 

mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian pada obyek yang sama dengan metode yang 

sama maka akan rnenghasilkan data yang sama. Suatu data yang reliabel atau konsisten akan 

cenderung valid, walaupun belum tentu valid. 

 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji : 

(1) Credibility (validitas internal) 

(2) transferability (validitas eksternal) 

(3) Dependability (reliabilitas), dan 

(4) Confirmability (obyektivitas). 

 



Penelitian Kualitatif 
 

VALIDITAS 

• Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. 

• Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

• Dengan demikian data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antar data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. 

• Kalau dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna 

merah 

• Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka 

data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu 

validitas internal dan validitas eksternal. 

• Validitas internal berkenaan dengan derajad akurasi desain penelitian dengan hasil yang 

dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka 

data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. 

•  Penelitian menjadi tidak valid, apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. 

• Validitas ekstemal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat  

digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil 

 

RELIABILTAS 

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. 

• Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau 

lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama 

dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah 

menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. 

• Kalau peneliti satu menemukan dalam obyek berwarna merah, maka peneliti yang lain juga 

demikian. Kalau seorang peneliti dalam obyek kemarin menemukan data berwarna merah, 

maka sekarang atau besok akan tetap berwarna merah. Karena reliabilitas berkenaan dengan 

derajat konsistensi, maka bila ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian 

pada obyek yang sama dengan metode yang sama maka akan rnenghasilkan data yang sama. 



• Suatu data yang reliabel atau konsisten akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. 

 

OBYEKTIVITAS 

• Obyektivitas berkenaan dengan "derajat kesepakatan" atau "interpersonal agreement" antar 

banyak orang terhadap suatu data. 

• Bila dari 100 orang, terdapat 99 orang menyatakan bahwa terdapat warna merah dalam obyek 

penelitian itu, sedangkan yang satu orang menyatakan warna lain, maka data tersebut adalah 

data yang obyektif. 

• Data yang obyektif akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Dalam penelitian 

kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan 

reliabilitasnya adalah instrument penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang 

diuji adalah datanya. 

• Oleh karena itu Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih 

  menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif lebih pada aspek validitas. 

• Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti. 

• Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak 

bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri 

seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. 

• Oleh karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada 

obyek yang sama, akan mendapatkan 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa 

yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada obyek 

yang diteliti. 

• Dalam obyek yang sama peneliti yang berlatar belakang Pendidikan akan menemukan data 

yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang Manajemen, Antropologi, Sosiologi, 

Kedokteran, Teknik dan sebagainya. 

• Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat berbeda dengan reliabilitas dalam 

penelitian kualitatif.  

• Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas.  



• Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu 

berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. 

• Selain itu, cara melaporkan penelitian bersifat ideosyncratic dan individualistik, selalu 

berbeda dari orang perorang. 

• Tiap peneliti memberi laporan menurut bahasa dan jalan pikiran sendiri. 

• Demikian dalam pengumpulan data, pencatatan hasil observasi dan wawancara terkandung 

unsur-unsur individualistik. 

• Proses penelitian sendiri selalu bersifat personalistik dan tidak ada dua peneliti akan 

menggunakan dua cara yang persis sama. 
 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji sebagai berikut: 

(1) Credibility (validitas internal) 

Uji Kredibilitas: Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan pengamatan 

b. Peningkatkan ketekunan dalam penelitian 

c. Triangulasi 

- triangulasi sumber: untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoJeh melalui beberapa sumber. 

- triangulasi teknik: untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

- triangulasi waktu: untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. 

d. Diskusi dengan teman sejawat 

e. Analisis kasus negatif, dan 

f. Membercheck: proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

 

 

 

 



(2) Transferability (validitas eksternal) 

a. Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. 

b. Validitas eksternal menunjukkan derajad ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. 

c. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana penelitian dapat diterapkan 

atau digunakan dalam situasi lain. 

d. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil 

penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. 

 

(3) Dependability (reliabilitas) 

a. Dalam penelitinn kuantitatif, depenability disebut reliabilitas. 

b. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi 

proses penelitian tersebut. 

c. Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruh proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke 

lapangan, tetapi bisa memberikan data. 

d. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan 

tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable.  

 

(4) Confirmability (obyektivitas) 

a. Pengujian kcnfinnability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas 

penelitian. 

b. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. 

c. Dalam penelitian kualitatif. uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

d. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian. dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. 

e. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. 

f. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Perbedaan Kuantitatif dan Kualitatif 
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