A. Pengujian Keabsahan Data
Kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki standarisasi
tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan di
lapangan. Pandangan umum mengenai data penelitian yang diperoleh dalam
penelitian kualitatif yang cenderung individualistik dan dipengaruhi oleh
subjektivitas peneliti menjadikan data penelitian ini cukup dipertanyakan
objektivitasnya. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari istrumen penelitian dan
validasi peneliti sebagai instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
peneliti itu sendiri.
Data yang dihasilkan berdasarkan temuan peneliti dideskripsikan sesuai
dengan pandangan subjektif peneliti mengenai apa yang diperoleh selama
melakukan penelitian. Penentuan sudut pandang dan penafsiran peneliti terhadap
temuan di lapangan sangat dipengaruhi oleh kemapanan intelektual peneliti dalam
mengelaborasi sebuah data. Sehingga gagasan subjektivitas yang disampaikan tetap
mengacu pada konsep rasionalis yang menjadikan rasio sebagai pisau bedah dalam
mengurai data yang diperoleh.
Selain itu, data yang dilaporkan oleh peneliti harus berekuivalen dengan
realitas yang ada di lapangan. Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah
data tidak serta merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat
dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data
terlebih dahulu sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir
dalam menghasilkan atau memproduksi temuan baru.
Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti
terlebih dahulu harus melihat tingkat kesahihan data tersebut dengan melakukan
pengecekan data melalui pengujian keabsahan data yang meliputi uji validitas dan
reliabilitas.
Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif
menggunakan validityas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada
penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan realibilitas

(dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) pada
aspek naturalis.
Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data
yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat
dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian.
Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validityas
interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data
dalam penelitian kualitatif.
Adapun macam-macam pengujian kredibilitas antara lain dilakukan dengan
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi,
diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.
1. Perpanjangan Pengamatan.
Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber
sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber
karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan
dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran
data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat
diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.
2. Meningkatkan Ketekunan.
Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari
peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan
guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian,
peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang
apa yang diamati.
3. Triangulasi.
Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah
informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding
terhadap data yang telah ada.
-

Triangulasi Sumber, Menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan
sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.
Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang
berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.
-

Triangulasi Teknik, Pengujian ini dilakukan dengan cara mngecek
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda,
misalnya

dengan

melakukan

observasi,

wawancara,

atau

dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti
melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data
yang dianggap benar.
-

Triangulasi Waktu, Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal
dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan
selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulangulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

4. Analisis Kasus Negatif.
Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang
berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.
Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan,
berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Dengan demikian
temuan penelitian menjadi lebih kredibel.
5. Menggunakan Bahan Referensi.
Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah
ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud dapat berupa alat
perekam suara, kamera, handycam dan lain sebagainya yang dapat
digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi
yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.
6. Mengadakan Membercheck.
Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data
yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau
informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi

data berarti datanya data tersebut valid. Pelaksanaan membercheck
dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau
setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.
Pemaparan mengenai uji kredibilitas telah dijelaskan secara gamblang.
Pengujian kredibilitas yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap perolehan data
yang ditemukan di lapangan dapat mengikuti langkah-langkah yang telah diuraikan
sebelumnya. Peneliti dapat mengambil cara pengujian kredibilitas baik secara
keseluruhan maupun hanya menggunakan beberapa tahap pengujian yang telah
dipaparkan. Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat
universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang mirip
dengan objek penelitian.
Untuk mengetahui hal tersebut, maka pengujian transferability perlu
dilakukan guna memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dan dapat
dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian. Dengan demikian, generalisasi
dapat dihindari oleh pembaca karena telah memahami seluk beluk data yang
diperoleh dalam penelitian. Pembaca akan bijak untuk menerapkan hasil penelitian
tersebut sesuai dengan konteks dan situasi yang identik dengan penelitian yang
dimaksud.
Lebih lanjut, untuk mengetahui seluruh rangkaian penelitian maka
diperlukan pula pengujian depenability. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh
pengaudit independen untuk memperoleh gambaran objektif mengenai proses
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik pada saat menentukan masalah,
memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, uji
keabsahan data, hingga menemukan hasil dalam penelitian. Depenability penelitian
tidak akan diragukan apabila peneliti dapat bertanggung jawab dan menjabarkan
secara sistematis keseluruhan rangkaian penelitian yang telah dilakukan. Sebuah
proses dalam penelitian kualitatif juga memiliki peran yang signifikan dalam
menentukan hasil penelitian. Proses yang dimaksud menjadi penentu arah dan gerak
penelitian yang dilaksanakan. Hal ini juga terkait dengan pengujian konfirmability
yang perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014),

menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses
yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang
dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

B. Outline
Outline adalah menurut bahasa adalah: kerangka, regangan, garis besar, atau
guratan. Jadi Outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar
dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang
disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur.
Pada pembuatan skripsi di STIBA Makassar, outline telah ditentukan
sehingga mahasiswa cukup menuliskan sesuai dengan pointnya masing-masing.
Berikut outline untuk penelitian kualitatif lapangan dan kualitatif perpustakaan.

C. Daftar Pustaka

1. Apa itu Daftar Pustaka?
Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah
yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan
tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang
penulis dalam berkarya. Istilah ini dirangkum dari definisi daftar pustaka dari
Wikipedia .

2. Tujuan dan Manfaat Daftar Pustaka
Penulisan Daftar Pustaka memiliki beberapa tujuan atau manfaat. Berikut
adalah daftar tujuan dan manfaat dari penulisan daftar pustaka:
-

Tujuan utama dari daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa
suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran
orisinal seorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak
dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya.

-

Adapun manfaatnya yaitu untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau
karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di
dalam tulisan maupun karya ilmiah itu. Rujukan ini sama dengan referensi
terkait semacam buku, kajian atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Jadi
pembaca bisa terbantu jika ingin mencari tahu lebih dalam atau lanjut soal
topik atau permasalahan tertentu pada buku tersebut.
Daftar pustaka juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui di kota mana

penerbitan buku dilakukan dan tentunya pada tahun berapa buku tersebut
diterbitkan. Info ini bisa dimanfaatkan untuk melihat relevansi atau keakuratan isi
buku. Bila isi buku yang sama telah diterbitkan beberapa kali dan buku yang dikutip
merupakan buku terbitan teranyar.

Sebenarnya daftar pustaka juga bisa jadi pertimbangan pembaca dalam
memercayai isi atau pembahasan dalam buku tersebut. Mengapa? Semakin banyak
isi dari daftar pustakanya dan bila diisi dengan rujukan-rujukan yang berkaitan erat
satu sama lain, maka buku tersebut bisa jadi dipercaya sebagai tulisan atau karya
ilmiah yang bagus.

