
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bimbingan Keagamaan yaitu suatu kegiatan pemberi bantuan atau menuntun orang lain yang 

mengalami gangguan baik lahir maupun batin yang dapat mengganggu kebahagiaannya di masa 

yang akan datang dengan memberikan dasar-dasar agama dan kekuatan iman dan taqwa kepada 

Allah SWT.sehingga seseorang tersebut mampu memunculkan karakter yang baik dalam 

kehidupannya.  

Bimbingan Keagamaan Islam yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar 

dalam kehidupan agamanya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga 

dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. 

Setiap manusia mempunyai pandangan tersendiri tentang meningkatnya usia, ada yang 

menjadi orang yang lebih taat dari sebelumnya, ada pula yang justru melakukan sesuatu yang 

mengecewakan semuanya, tergantung pada orang  itu sendiri dan juga lingkungan dia hidup. 

Usia lanjut adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia 

panjang, terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun, namun manusia dapat berupaya untuk 

menghambat  kejadiannya.   

Proses menua merupakan proses yang normal terjadi pada setiap manusia dan bukan 

merupakan suatu penyakit. Penuaan juga dapat didefenisikan sebagai suatu proses 

menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti 

dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan tidak dapat 

memperbaiki kerusakan yang dideritanya. 



 

 

Lansia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang yaitu periode dimana 

seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak 

dari waktu yang penuh manfaat. Pada umumnya lansia yang sudah memasuki usia 60 tahun ke 

atas lebih banyak mengalami pengurangan dalam berbagai faktor. Secara fisik maupun secara 

mental serta secara sosial juga mulai berkurang intensitas sosialisasi dalam bermasyarakat karena 

sudah mulai lelah. 

Adapun UUD Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa 

pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Telah menghasilkan kondisi sosial 

masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah 

lanjut usia makin bertambah. 

Hasil penelitian dari Menurut Djamarah (2002)  menyatakan bahwa motivasi terbagi 

menjadi (dua) jenis yaitu motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik. Motivasi Intrinsik yaitu 

motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Motivasi 

Ekstrinsik yaitu kebalikan dari motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang atau pengaruh dari oranglain sehingga seseorang berbuat sesuatu.  

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang terbaik, termulia dan 

tersempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia juga dapat terjerumus kedalam 

lembah kenistaan, kesengsaraan dan kehinaan. Dengan kata lain manusia bila bahagia hidupnya 

di dunia maupun di akhirat dan bisa sengsara ataupun di siksa. Mengingat berbagai sikap seperti 

itu, maka diperlukan adanya upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju kearah bahagia, 

menuju kecitraan yang terbaik dan tidak terjerumus kedalam keadaan dengan hina yaitu dengan 



 

 

cara manusia mendapat bimbingan dari mulai anak-anak, remaja, dan tidak terkecuali lansia 

(lanjut usia). 

Majelis Ta’lim Fathurahman Cinunuk senantiasa mengadakan bimbingan keagamaan, 

kegiatan bimbingan keagamaan ini bertujuan selain untuk menambah ilmu tentang agama kepada 

lansia bimbingan agama ini di berikan pada lansia agar mereka senantiasa lebih mendekatkan 

diri kepada Allah SWT sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah yang di 

hadapinya terlebih agar mereka senantiasa lebih termotivasi untuk dapat melakukan aktifitas 

yang positif.  

Di Majelis Ta’lim Fathurahman Cinunuk saya memperoleh data kegiatan tentang ibadah 

atau adanya pengajian-pengajian rutin mingguan pada hari sabtu dalam menjalankan misi 

menyebarluaskan islam, mengajarkan serta membimbing manusia supaya dapat hidup sesuai 

dengan petunjuk Allah SWT. di awali dengan membaca al-Qur‟an, berdzikir yang di pimpin 

oleh Bapak Kiayi Utom Mustopa,S.Pdi memberikan ceramah-ceramah juga di selipkan adanya 

motivasi kepada ibu-ibu pengajian dan juga para lansia. Sebagian lansia disana aktif dalam 

mengikuti pengajian dari awal sampai akhir dari 13.00 – selesai WIB, Hingga saat ini masih aktif 

dalam melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan melalui pengajian mingguan. Menurut 

informasi anggota yang berjumlah 30 orang tersebut saat ini sudah banyak berkurang apabila 

dibandingkan dengan jumlah anggota sebelumnya. Namun meskipun sedikit Majelis Ta’lim 

Fathurahman Cinunuk hingga saat ini masih terus memberikan Bimbingan Keagamaan terhadap 

anggotanya atau ibu-ibu Lansia. 

Bimbingan Keagamaan yang dilakukan oleh Majelis Ta’lim Fathurahman telah berjalan 

lama, namun nampaknya berdasarkan pengamatan saya ini adanya suatu permasalahan 

keagamaan yaitu kurangnya semangat dalam menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan seperti 



 

 

pengajian rutin juga kurangnya bersosialisasi terhadap masyarakat yang lainnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa adanya permasalahan bimbingan keagamaan yang kurang efektif yang 

dilaksanakan di Majelis Ta’lim Fathurahman Cinunuk.  

Menurut beberapa pengertian bimbingan dan efektif, bahwa semestinya bimbingan 

keagamaan yang telah lama dilakukan seharusnya dapat memberikan efek, pengaruh atau akibat 

yang positif yang dapat membina, mengarahkan, serta merubah sesuatu keadaan masyarakat 

yang baik menjadi lebih baik lagi. 

Untuk itu perlu adanya motivasi agar masyarakat khususnya lanjut usia tertarik dengan 

kegiatan beragama dan tidak berpendapat bahwa semata-mata untuk mengikuti keagamaan 

karena hari kematian semakin dekat. juga mereka tertarik untuk memperhatikan keadaan mereka 

sendiri sebagai kebutuhan karena bersosialisasi dan pola hidup sehat bagi lansia juga penting. 

Dengan masalah tersebut saya tertarik untuk mengetahui lebih rinci aktivitas beragama lajut usia 

di Majelis Ta’lim Cinunuk untuk pengaruh bimbingan keagamaan terhadap motivasi hidup 

lansia. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari hal-hal yang di ungkap di atas, terdapat beberapa masalah yang perlu di ketahui sehubungan 

dengan adanya Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Motivasi Hidup Khusunya Para 

Lansia. Di tetapkan Perumusan Masalah Sebagai Berikut: 

1.2.1 Bagaimana Kondisi Motivasi Hidup sebelum mengikuti Bimbingan Keagamaan? 

1.2.2 Bagaimana Proses Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan Motivasi Hidup 

Lansia? 



 

 

1.2.3 Seberapa Besar Pengaruh Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan Motivasi hidup 

Lansia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang pengaruh 

khususnya mengenai layanan bimbingan keagamaan terhadap motivasi hidup lansia yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetahui Kondisi motivasi hidup lansia sebelum mengikuti Bimbingan 

Keagamaan.  

1.3.2 Untuk mengetahui Proses Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan Motivasi 

Hidup Lansia. 

1.3.3 Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Bimbingan Keagamaan dalam 

meningkatkan Motivasi Hidup Lansia. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi 

para lansia yang berhubungan dengan bimbingan keagamaan terhadap motivasi hidup 

lansia. Penelitian ini bisa menjadikan para lansia mengerti serta menyadari bahwa 

menjadi lansia tidak hanya di rumah saja dan tidak memperhatian pola makan nya. 

Selain itu, Penelitian ini bisa juga menjadikan bahan masukan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang belum mengerti guna menjadikan 



 

 

penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang tercankup dalam 

penelitian ini.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan yaitu 

Memberikan informasi terhadap para lansia atau ibu-ibu yang memiliki lansia sebagai 

upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai temuan awal untuk melakukan penelitian lanjut tentang 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi hidup lansia. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini berpijak pada landasan teori mengenai, Bimbingan Keagamaan, Motivasi 

Hidup dan Lansia. Dalam konteks dakwah teori yang berkaitan dengan Bimbingan dan 

Konseling disebut Al-Mauizhoh Al Hasanah. Al-Mauizhoh Al hasanah merupakan upaya 

bimbingan konseling dengan cara mengambil pelajaran –pelajaran atau I’tibar-I’tibar dari 

perjalanan kehidupan para Nabi, rasul dan para Auliaya-Allah. Bagaimana Allah membimbing 

dan mengarahkan cara berfikir, cara berperasaan, cara berprilaku serta menanggulangi berbagai 

problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan ketaqwaan kepada-Nya. 

Yang dimaksud dengan Al-Mau’izhoh Al Hasanah ialah pelajaran yang baik dalam 

pandangan Allah dan Rasul-Nya yang mana pelajaran itu dapat membantu klien untuk 

menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya. 

Bimbingan juga merupakan salah satu bentuk dakwah islam, seperti di kemukakan oleh 

Syukriadi Sambas bahwa “dakwah dari segi bentuknya dapat berupa irsyad (internalisasi dan 

bimbingan). (Kusnawan, 2004: 128). Pernyataan tersebut selaras dengan penjelasan berikut ini: 



 

 

Irsyad ialah penyebarluasan ajaran islam yang sangat spesifik di kalangan sasaran 

tertentu. Irsyad juga bermakna transmisi, yaitu proses pemberitahuan dan membimbing terhadap 

individu, dua orang, tiga orang atau kelompok kecil (nasihah) atau memberi solusi atas 

permasalahan kejiwaan yang dihadapi (istisyfa) dan mu’aladjah. Irsyad meliputi bimbingan, 

konseling, penyuluhan, dan psikoterapi (Kusnawan, 2009:17). 

Bimbingan Keagamaan (religious guidance) yaitu bimbingan dalam rangka membantu 

pemecahan problem seseorang dalam kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan, melalui 

keimanan. Dalam rangka memberikan bimbingan dan konseling mengenai masalah keagamaan 

maka diperlukan landasan.  

1.5.1 Landasan filosofis menurut. Aripin, (1978:31) adalah sebagai berikut:  

a. Setiap Individu adalah makhluk yang dinamis dengan kelainan kelainan kepribadian 

yang bersifat individual serta masing-masing mempunyai kemungkinan-

kemungkinan berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi sekitar. 

b. Suatu kepribadian yang bersifat individual tersebut terbentuk dari dua faktor 

pengaruh yakni pengaruh dari dalam yang berupa bakat dan ciri-ciri keturunan baik 

jasmaniah maupun rohaniah dan faktor pengaruh yang diperoleh dari lngkungan baik 

lingkungan masa sekarang maupun masa lampau. 

c. Setiap Individu adalah organism yang berkembang atau bertumbuh, dia adalah dalam 

keadaan yang senantiasa berubah perkembangannya dapat di bimbing kearah pola 

hidup yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat sekitar. 

d. Tiap individu memperoleh keutungan dengan pemberian bantuan dalam hal 

melakukan pilihan-pilihan dalam hal memajukan kemampuan menyesuaikan diri 

serta dalam mengarahkan kepada kehidupan yang sukses. 

e. Setiap individu harus di beri hak sama serta kesempatan sama dalam 

mengembangkan pribadinya masing-masing tanpa memandang perbedaan suku 

bangsa, agama, ideology dan sebagainya. 



 

 

f. Setiap individu memiliki pitrah (kemampuan dasar) beragam yang dapat berkembang 

dengan baik bilamana diberi kesempatan untuk itu melalui bimbingan yang baik. 

Selanjutnya Pengertian Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun  atau lebih. 

Sedangkan Keluarga Lanjut Usia adalah keluarga yang di dalamnya terdapat anggota yang lanjut 

usia atau keluarga yang seluruh anggotanya lanjut usia. BPPKB (2015 : 1). 

Lanjut Usia juga bisa disebut akronim dari lanjut usia. Pada Azasnya lanjut usia dapat 

diedakan menjadi lansia awal (45-54 tahun) pra lansia (55-59 tahun) atau seseorang usia 60 ke 

atas. Batasan usia lansia berbeda-beda sesuai dengan situasi sosial budaya setempat. Menurut 

UU No : 23 Tahun 1998 lansia di indonesia ditetapkan pada usia 60 tahun ke atas. Menurut 

WHO lansia dibedakan menjadi young old : 60-69 Tahun, old : 70-79 tahun ke atas, old old :80-

89 tahun ke atas dan very old : 90 tahun ke atas. 

Manusia usia lanjut bisa disebut sebagai manusia yang sudah tidak produktif lagi, kondisi 

fisik rata-rata sudah menurun sehingga dalam kondisi yang sudah udzur ini berbagai penyakit 

siap untuk menggrogoti mereka, dengan demikian di usia lanjut usia ini terkadang muncul 

semacam pemikiran bahwa mereka berada pada sia-sia unsur menunggu datangnya kematian. 

(Jalaluddin, 1995: 101). Masa lansia atau lanjut usia yaitu proses penutup dalam rentang hidup 

seseorang yaitu periode di mana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang 

lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat.Menurut (Harlock, 

1980:401) Batasan usia lanjut didasarkan atas Undang-Undang No.13 Tahun 1998 adalah 60 

tahun. Namun, berdasarkan pendapat beberapa ahli dalam program kesehatan Usia Lanjut. 

Departemen Kesehatan membuat pengelompokan usia lansia yaitu  Kelompok 

Pertengahan Umur Kelompok usia dalam masa verilitas, yaitu masa persiapan usia lanjut yang 



 

 

menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa (45-54 tahun). Kelompok Usia Lanjut 

Dini atau Kelompok dalam masa prasenium, yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut 

(55-64 tahun). Dan Kelompok Usia Lanjut Kelompok dalam masa senium yaitu (65 tahun ke 

atas).   

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan lansia disini adalah sekelompok orang atau 

masyarakat yang sudah berumur, mereka melakukan aktivitas  beragama yang dilakukan oleh 

diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian Untuk menghilangkan kecemasan dan menambah 

pengetahuan maka bimbingan dan penyuluhan islam sangat di butuhkan oleh mereka pada usia 

lanjut ini.  

Selanjutnya Motivasi, Kata Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti 

bergerak (move). Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, membuat 

mereka tetap melakukannya, dan membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini 

berarti bahwa konsep motivasi digunakan untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah 

perilaku (pilihan), intensitas perilaku (usaha, berkelanjutan), dan penyelesaian atau prestasi yang 

sesungguhnya. Pintrich (2003). 

Motivasi awalnya berasal dari kata motif yaitu daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu atau motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak diri dalam dan di 

dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan 

motif diartikan sebagai suatu kondisi intern. Sardiman, (2001 : 71) 

Motivasi adalah menilai besarnya dan arahnya semua kekuatan yang mempengaruhi 

perilaku individu. Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku 



 

 

seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil 

atau tujuan tertentu. Lukmanul Hakim, (2009: 241) 

Berlangsungnya proses motivasi dimulai saat seseorang yang mengenali baik secara sadar 

ataupun tidak pada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi kemudian mereka berupaya membuat 

sasaran yang diperkirakan akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.   

1.5.3 Teori Motivasi menurut Maslow dalam Reksohadiprojo dan Handoko (1996) membagi 

kebutuhan manusia sebagai berikut: Kebutuhan Fisiologis 

a. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar yang 

merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, perumahan, 

oksigen, tidur, dan sebagainya. 

b. Kebutuhan Rasa aman merupakan kebutuhan fisiologis relative sudah terpuaskan, 

maka muncul kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. 

c. Kebutuhan sosial yaitu Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan 

secara minimal, maka akan munculkebutuhan sosial yaitu kebutuhan untuk 

persahabatan dan interaksi yang lebih dekat dengan orang lain. 

d. Kebutuhan Penghargaan yaitu Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk 

dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pngakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu Kebutuhan Aktualisasi diri merupakan kebutuhan 

dari maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses 

pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.  

Motivasi disini adalah usaha para lansia dalam memotivasi dirinya sendiri melakukan 

aktivitas beragama yang akan bermanfaat untuk dirinya dikemudian hari. Adapun terjadinya 



 

 

proses motivasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu Pengaruh pengalaman dan Pengaruh harapan. 

Pengaruh pengalaman yaitu Ketika pengalaman dari seseorang yang mendoronganya mengambil 

tindakan tertentu untuk memenuhi kebutuhan didapat, akan diperoleh suatu proses pemahaman 

bahwa beberapa tindakan tertentu dapat membantu maencapai sasaran, sedangkan pengaruh 

harapan yaitu Kekuatan harapan pada hakekatnya didasari oleh pengalaman masa lalu, tetapi 

kadang kala seseorang sering dihadapkan kepada hal-hal baru misalnya perubahan dalam 

lingkungan pekerjaan, sistem pengajian, hubungan dengan rekan ataupun kondisi kerja yang 

diterapkan manajemen. Adanya kondisi yang berbeda ini membuat pengalaman yang dimiliki 

tidak cukup memberikan petunjuk terhadap fenomena perubahan yang terjadi sehingga keadaan 

demikian kemungkinan motivasi seseorang akan berubah ataupun berkurang sangat tinggi. 
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1.6  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu untuk menguji hubungan dan pengaruh antara 

variabel independen (bimbingan keagamaan) dan variabel dependen (motivasi hidup lansia) 

untuk menguji kesesuaian hubungan maka hipotesis statistikanya yang muncul adalah: 

H0 = 0, artinya tidak dapat pengaruh antara layanan dan bimbingan keagamaan terhadap 

motivasi hidup lansia. 

Ha ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara layanan dan bimbingan keagamaan terhadap 

peningkatan motivasi hidup para lansia. 

1.7 Langkah-Langkah Penelitian 

1.7.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan. Majelis Ta’lim Fathurahman Kp. Cibolerang Rt 03 Rw 09 

Desa. Cinunuk dari Pimpinan Kiayi Utom Mustopa,S.pdi lokasi ini dipilih karena 

terdapat beberapa pertimbangan yaitu:  

a. Terdapat kegiatan Bimbingan Konseling Islam dalam memotivasi hidup Lansia.  

b. Para lansia dan penyuluh agama sangat terbuka, Sehingga dapat ditemukan obyek 

penelitian yang akan di lakukan. 

c. Tersedianya sumber data yang di perlukan dan beberapa faktor penunjang lainnya.  

1.7.2 Paradigma dan Pendekatan  

Pendekatan Kuantitatif yaitu penelitian yang analisnya lebih fokus pada data-

datanumerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pada 

umumnya penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian 



 

 

sampel besar. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan diperoleh signifikan 

hubungan antara variabel yang diteliti. Metode kuantitatif adalah metode utama, 

sedangkan data kualitatif sebagai data penunjang. 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kuantitatif, karena 

hasil data dan dari angket yang di perlukan untuk mengungkap masalah dalam bentuk 

skor angka data kuantitatif yang selanjutnya di olah dan diuji dengan teknik analisis 

statistika. 

1.7.3 Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode Kuantitatif Deskriptif yaitu 

salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap 

mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai 

suatu phenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah 

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara phenomena yang 

di uji. 

Metode deskriptif menggunakan penelitian non-eksperimen atau regresi 

sederhana merupakan penelitian yang dalam proses penelitiannya tidak ada perlakuan. 

Penelitian non-eksperimen terbagi menjadi banyak jenis penelitian, akan tetapi yang 

paling sering dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif.  

Peneliti menggunakan metode deskriptif karena sesuai dengan tujuan penelitian 

yang hendak di capai yaitu untuk mengetahui pengaruh Bimbingan Keagamaan dalam 

meningkatkan motivasi hidup lansia. 

1.7.4 Jenis data 



 

 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data yang berwujud angka-angka. (Ridwan, 2012: 21).  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang diajukan terhadap masalah 

yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan menggunakan data kuantitatif 

karena menghasilkan data numerical dengan nilai yang berupa angka nyata serta 

kalkulasi aritmatika dari penelitian tersebut valid. Selain itu, hasil penelitian data 

kuantitatif  dapat di generalisir dan diterapkan pada objek kajian yang sama tentang 

pengaruh Bimbingan Keagamaan terhadap Motivasi hidup lansia.  

1.7.5 Sumber data 

Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media pelantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) 

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

Data Sekunder yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).   

1.7.6 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang dijadikan sebagai sumber 

data dalam penelitian di Masjlis Ta’lim Fathrurahman Cinunuk yang berjumlah 20 

orang  dan yang melakukan bimbingan agama 1 orang.  

 

 

 



 

 

b. Sampel Penelitian / mengambil sample total 

Mengambil sample total yang terdiri dari jumlah populasi, keseluruhan lansia 

yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian sebanyak 20 responden. 

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Angket atau Kuesioner 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan teknik angket untuk data 

variable tentang layanan Bimbingan Keagamaan dengan Motivasi hidup Lansia. 

Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui angket dalam penelitian ini 

adalah Mempersiapkan kisi-kisi dan indicator angket, Membuat pertanyaan sesuai 

dengan indicator angket yang telah ditentukan dengan menyebarkan angket pada 

responden.  

 

b. Dokumentasi 

Teknik studi dokumen, terutama untuk keperluan data tentang keadaan yang 

relevan dengan keperluan pengumpulan data penelitian ini. Langkah yang dilakukan 

dengan pengumpulkan data melalui teknik dokumentasi yaitu data-data yang 

berhubungan dengan keadaan seperti data pribadi, dan data tentang kegiatan. 

a) Observasi 

Teknik ini dilakukan untuk mengamati berbagai keadaan di sekeliling, langkah 

dalam pengumpulan data melalui teknik observasi adalah mengamati para lansia 

selama pelaksanaan penelitian. Teknik Observasi ini dilakukan pada awal 

pertemuan dengan Penyuluh Agama KUA Cileunyi, selanjutnya teknik observasi 



 

 

juga dilakukan ke Majelis Ta’lim Cinunuk untuk mengetahui situasi yang berada 

disana.  

b) Wawancara  

Wawancara dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

dapat dilakukan secara terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to 

face) maupun dengan menggunakan telepon. Sugiono (2012: 138) 

Wawancara Terstruktur yaitu Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, apabila peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Dan Wawancara Tidak Terstruktur yaitu 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan datanya. Sugiono (2012: 138) 

Wawancara pada penelitian ini di lakukan pada awal pertemuan dengan 

Penyuluh Agama di KUA Cileunyi maksudkan agar mendapat informasi atau data 

yang berhubungan dengan proses Bimbingan atau Penyuluhan terhadap Lansia 

(lanjut usia) dan permasalahan yang ada pada objek penelitian sehingga peneliti 

dapat menentukan secara proses Bimbingan atau Penyuluhan terhadap Lansia. 

1.7.8 Validasi dan Reliabilitas 

a. Uji validitas dan Reliabilitas alat ukur 

Uji validitas dan reliabilitas alat ukur dilakukan untuk memastikan intrumen 

tersebut merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Validitas menjelaskan 

sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang ingin diukur. Apabila validitas suatu 

alat ukur semakin tinggi maka semakin tinggi pula ketepatan atau akurat. Dalam 



 

 

penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSSS  24 for windows 

(Statistic Program for Social Science).  

Sebelum mengambil kesimpulan mengenai koefisien korelasi yang diperoleh, 

nilai koefisien korelasi tersebut dibandingkan dengan nilai kritisnya, jika nilai korelasi 

lebih kecil dari nilai kritis maka tidak lolos uji validasinya sehingga harus diperbaiki 

atau dibuang. Masrum dalam (Sugiono,2011:133) menyatakan :  

“teknik korelasi menentukan validitas item sampai sekarang merupakan teknik 

yang paling banyak digunakan. Item yang mempunyai korelasi positif, dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukan bahwa item tersebut 

mempunyai validitas yang tinggi pula”. Biasanya syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat adalah jika r = 0,3. Maka berdasarkan pertanyaan tersebut, apabila 

korelasi antar skor butir pertanyaan kurang dari 0,3 maka dinyatakantidak valid. 

 

b. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data tersebut 

menyebar normal atau tidak. Jika data menyebar normal maka proses selanjutnya 

menggunakan perhitungan statistik parametik dan jika menyebar tidak normal dapat 

menggunakan statistik  non parametik. 

Langkah-langkah Uji normalitas data, sebagai berikut : 

a) Hitung rentang skor, dengan rumus R = X max – X min 

b) Tentukan banyak interval, K = 1+3.3 log N 

c) Tentukan panjang interval, P = R/K 

d) Hitung rata-rata skor, dengan rumus : x = 
  

 
 

e) Hitung simpangan baku, dengan rumus : SD = √
          

    
 

f) Hitung harga baku Z, dengan rumus : Z 
   

  
 



 

 

g) Hitung luas interval kelas, dengan rumus : I =[Zbawahtabel – Zatastabel] 

h) Hitung Frekuensi ekspektasi, dengan rumus : E = N x I 

i) Hitung Chi Kuadrat   , dengan rumus :    = ∑
   –  

 

  
 

j) Buat tabel uji normalitas 

k) Mencari drajat kebebasan, Dk = k-3 

l) Membandingkan    hitung dengan    tabel. Jika    hitung       tabel maka data 

menyebar normal. begitu juga sebaliknya. 

 

c. Uji Korelasi 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan 

antar variabel. Kemudian untuk megetahui nilai dari hubungan yang didapat, dapat dilihat 

berdasarkan table interpestasi nilai koefisien korelasi sebagai berikut: (sugiono:2011:184) 

Tabel 1.1 

No Koefisien korelasi interpretasi 

1 0,00 − 0,199 
Sangat Rendah 

2 0,20 − 0,399 
Rendah 

3 0,40 − 0,599 
Sedang 

4 0,60 − 0,799 
Kuat 

5 0,80 − 1,000 
Sangat Kuat 

 

d. Koefesien Determinasi  



 

 

Untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel X (Bimbingan 

Keagamaan) terhadap variabel Y (Motivasi Hidup), digunakan koefisien determinasi 

(Kd) yang merupakan kuadrat koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dalam 

persentase (%) dengan rumus :  

Kd = r
2 

x 100 % 

Keterangan : Kd  = Koefisien Determinasi 

  R
2
 = Koefisien Korelasi 

e. Analisis Regresi Sederhan 

Penulis menggunakan regresi sederhana untuk mengetahui besar pengaruhnya 

Bimbingan Keagamaan terhadap motivasi hidup lansia. Untuk mengetahui nilai 

persamaan dari regresi sederhana yang sedang diteliti dari kedua variabel digunakan 

rumus regresi sederhana sebagai berikut : 

       

Keterangan : 

  : subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

  : harga Y apabila X = 0 (harga konstan) 

  : angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel devenden yang didasarkan pada variabel 

indevenden. 

X  : subjek pada variabel indevenden yang memiliki nilai tertentu. 

(sugiono,2011:188) 

Untuk mencari nilai a dan b maka digunakan rumus : 

 

a = 
  𝛾 𝛾  𝑥     𝑥   𝑥𝑦 

𝑛  𝑥     𝑥  
 b = 

𝑛  𝑥𝑦    𝑥   𝑥𝑦 

𝑛  𝑥     𝑥  
 



 

 

   

Dalam penelitian ini analisis regresi digunakan dalam program SPSS24 for windows 

(Statistic Program for Social Science).  

f. Penguji Hipotesis 

Penguji hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji kesesuaian atau hubungan 

antara variabel indevenden (Bimbingan keagamaan) dan variabel devenden (motivasi 

hidup lansia). Berikut hipotesisnya : 

H1 : terdapat pengaruh dari bimbingan keagamaan terhadap motivasi hidup lansia 

H0  : tidak terdapat pengaruh dari bimbingan keagamaan terhadap motivasi hidup lansia. 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus sebagai berikut :  

   
    

 

√ 

 

t : nilai t yang dihitung 

x : nilai rata-rata 

   : nilai yang dihipotesiskan 

  : simpangan baki sampel 

  : jumlah anggota sempel 

    dian untuk menguji signifikan dengan menggunakan tingkat signifikan 5% (α = 0,5) 

digunakan ketentuan sebagai berikut : 

Thitung   ttabel maka Ho  ditolak.Ha diterima 

Thitung   ttabel maka Ho diterima,Ha ditolak (Sugiono,2011:180) 



 

 

g. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul. Sugiono (2012: 147). Data yang akan di analisis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Menganalisis Kondisi lansia terhadap motivasi hidup lansia. 

b) Menganalisis Proses bimbingan dalam memotivasi hidup lansia. 

c) Menganalisis Pengaruh Bimbingan Keagamaan dalam motivasi hidup lansia. 

Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif. Peneiti 

menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara memproses yang didapat dari hasil 

survey melalui kuisioner pada lembar kode, kemudian distribusi frekuensi disusun untuk tiap-

tiap variabel penelitian dan merupakan bahan dasar untuk analis berikutnya. Dan dengan cara 

diolah kedalam skor frekuensi melalui proses sebagai berikut: 

a. Membuat kolom skor item, skor tanggapan responden, dan total skor. 

b. Mencari yang diobservasi dengan cara se jumlah total dari setiap alternative jawaban. 

c. Mencari keseluruhan skor dengan menjumlahkan total dari setiap alternative jawaban. 

d. Setiap soal mempunyai 5 alternatif jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-

Ragu (R), Tidak Setuju (T), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Untuk mencari persentase skor masing-masing jawaban menggunakan Skor actual, 

skor actual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioneryang telah diajukan. Skor ideal 

adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban skor 

tertinggi. Penjelasan bobot nilai skor actual dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Bobot Nilai Skor Aktual 



 

 

No % Jumlah Skor Kriteria 

1. 20.00% - 36.00% Tidak Baik 

2. 36.01% - 52.00% Kurang Baik 

3. 52.01% - 68.00% Cukup 

4. 68.01% - 84.00% Baik 

5. 84.01% - 100% Sangat Baik 

 

Selanjutnya berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variable ( variable X dan 

variable Y), maka dibutuhkan daftar pertanyaan (kuesioner) ini diperuntukan bagi responden di 

lokasi penelitian. Data yang di himpun dari hasil kuesioner tersebut kemudian dibandingkan 

dengan landasan teori yang relevan atau yang dituangkan kedalam indicator-indikator penelitian.  

Setiap item dari kuesioner memiliki 5 (lima) jawaban dengan masing-masing nilai yang 

berbeda. Metode skala pengukuran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah linier. 

Skala linier atau skala likertdigunakan dalam mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang tentang phenomena sosial. Dalam penelitian ini skor untuk setiap jawaban 

dari pernyataan yang di ajukan responden yaitu: 

SKALA LIKERT 

Sangat setuju /sangat positif diberi skor       5 

Setuju/ /positif diberi skor        4 

Ragu-ragu/kadang-kadang/cukup baik diberi skor     3 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negative diberi skor    2 

Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor      1 


