
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya perubahan-perubahan yang terjadi saat ini merupakan salah 

satu ciri dari perkembangan globalisasi yang berkembang pesat. Globalisasi adalah 

suatu proses yang menyebabkan meluasnya unsur-unsur baru terkait ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui media cetak dan elektronik.1 Hal tersebut 

ditandai dengan hadirnya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang, salah 

satunya dalam bidang teknologi informasi. Teknologi informasia yang berkembang 

pesat menyebabkan hampir seluruh masyarakat tidak lepas dari yang namanya 

media sosial.  

Media sosial adalah situs / media online yang dapat digunakan untuk 

membuat web page pribadi dan terhubung dengan pengguna media sosial lainnya 

untuk berinteraksi berbagi informasi dan berkomunikasi secara bebas. Dalam  hal 

ini pengguna media sosial harus terhubung melalui jaringan internet. Dengan 

internet, pengguna dapat terhubung melalui jaringan-jaringan komputer di seluruh 

dunia, dan dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi. Kemudahan 

dalam memperoleh informasi tanpa batas ini menjadikan media sosial sebagai salah 

satu kebutuhan manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Media sosial yang banyak 

                                                             
1 Mohammad Arif. Individualisme Global Di Indonesia, (Cet.1 Kediri : STAIN Kediri Press, 

2015), 39. 



 

 

digunakan oleh kalangan generasi milenial saat ini diantaranya adalah Facebook, 

Line, Whatsapp, Twitter, Instagram, Path. Masing-masing memiliki keunggulan 

khusus untuk memanjakan penggunanya. Namun, media sosial yang saat ini 

popular sekaligus menjadi tren anak muda zaman now adalah  instagram.  

Instagram yaitu sebuah aplikasi media sosial yang menyajikan fitur pengolah 

foto dan video yang ditampilkan secara menarik yang dapat di share dan di lihat 

oleh pengguna instagram lainnya. Melalui fitur-fitur yang disajikan pada instagram 

dengan segala keunikan dan kemudahannya menjadikan instagram sebagai media 

yang mampu memanjakan penggunanya. Maka tidak heran kalau instagram kini 

menjadi media yang sangat diminati oleh banyak pengguna dari berbagai kalangan. 

Termasuk pada Komunits Persatuan Mahasiswa/Mahasiswi Malaysia UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung atau biasa dikenal dengan istilah singkatan yaitu komunitas 

(MAHMUB), menjadi salah satu komunitas mahasiswa yang memiliki akses cukup 

tinggi dalam penggunaan instagram.  

Fenomena pemakaian akses media sosial instagram saat ini kemudian 

menjadi new lifestyle tersendiri bagi kebanyakan generasi milenial. Lambat laun 

kehidupan manusia mulai berubah secara drastis. Hal tersebut didukung dan 

dipengaruhi oleh berkembangnya penggunaan perangkat mobile khususnya pada 

smartphone. Banyak kaum muda sekarang rela menghabiskan waktu berjam-jam 

atau bahkan bisa sampai seharian penuh hanya untuk duduk di depan layar kaca 

handphone. Sehingga orang-orang kini lebih banyak menghabiskan waktu sendiri 

dari pada menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Perkembangan dari 

gaya hidup sosial media seperti ini  seakan-akan menjadikan kaum muda memiliki 



 

 

realitanya masing-masing. Maksud dari realita disini adalah, ada yang 

menempatkan realitanya pada dunia luar seperti berinteraksi sosial layaknya 

makhluk hidup biasa dan ada juga yang menempatkan realitanya hanya pada layar 

kaca handphone. Sebagai contoh, orang-orang tidak dapat terlepas dari media sosial 

seperti instagram, facebook, whatsapp, twitter, line, dan lain-lain. 

Dimulai pada proses modernisasi yang berkembang di Itali pada abad ke-15 

kemudian  menyebar ke sebagian besar dari dunia Barat dalam lima abad 

berikutnya, perkembangan tersebut kini telah meluas ke penjuru dunia, termasuk 

salah satunya Indonesia.2 Jangkauannya tentu sangat luas dan mengarah kepada 

adanya transformasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi 

informasi dan komunikasi dapat memberikan kemudahan dalam mengakses 

informasi. 

Kemajuan media informasi menimbulkan dampak positif bagi 

penggunanya, namun tanpa disadari dapat pula menimbulkan dampak negatif 

dalam persoalan pemahaman bagi penggunanya, khususnya pemahaman tentang 

nilai-nilai keagamaan yang di muat dalam internet salah satunya konten-konten yag 

disajikan dalam media sosial instagram. Informasi yang di sajikan sering kali 

disebarluaskan tanpa disertai dengan verifikasi. Kurangnya pemahaman seseorang 

terhadap nilai-nilai keagamaan yang disajikan dengan mengadopsi seluruh 

informasi yang terdapat di media sosial instagram, tanpa disadari akan menyimpan 

sisi gelap dalam bentuk nalar dengan menimbulkan perubahan sikap yang tidak 

                                                             
2 Myron Weiner. Modernisasi Dinamika Pertumbuhan (Cet. 6 Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press, 1994),  181. 



 

 

sesuai dengan nilai-nilai. Kehadiran media sosial kini telah menjadikannya sebagai 

alat pengubah.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah 

tersebut dengan mengusung judul, “Media Sosial Instagram Dalam 

Pembentukan Pemahaman dan Sikap Keagamaan Generasi Milenial”. Dalam 

konteks ini peneliti bermaksud meneliti tentang pemanfaatan media sosial 

instagram yang digunakan sebagai komunikasi pembelajaran oleh Komunitas 

mahasiswa/mahasiswi Malaysia UIN Sunan Gunung Djati Bandung (MAHMUB) 

dalam memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan agama Islam dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologis, yang dilihat dari perubahan-perubahan 

pemahaman dan sikap keagamaan yang terjadi di kalangan generasi milenial pada  

komunitas Mahmub. 

B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian 

tentang  “Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Pemahaman Dan Sikap 

Keagamaan Generasi Milenial”. Penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat penggunaan media sosial instagram di kalangan generasi 

milenial pada  komunitas Mahmub ? 

2. Bagaimana media sosial instagram membentuk pemahaman keagamaan 

generasi milenial pada komunitas Mahmub ? 



 

 

3. Bagaimana media sosial instagram membentuk sikap keagamaan generasi 

milenial pada komunitas Mahmub ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis “Media Sosial 

Instagram Dalam Pembentukan Pemahaman Dan Sikap Keagamaan Generasi 

Milenial”, secara khusus ada beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana minat penggunaan media sosial instagram di 

kalangan generasi milenial pada  komunitas Mahmub. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kecerdasan spiritual generasi milenial 

pengguna instagram pada komunitas Mahmub. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kecerdasan emosional generasi milenial 

pengguna instagram pada komunitas Mahmub.  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan SecaraTeoritis 

Penelitian tentang “Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Pemahaman 

dan Sikap Keagamaan Generasi Millenial”, diharapkan dapat memberikan referensi 

tambahan bagi upaya pengembangan ilmu masyarakat dan keagamaan, khususnya 

kepada Jurusan Studi Agama-Agama tentang fenomena penggunaan media sosial 

instagram terhadap pemahaman dan sikap keagamaan generasi milenial ini semoga 

dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga diharapkan dapat 

menjadi wawasan baru yang lebih berkembang bagi masyarakat. 



 

 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Dalam penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat 

untuk lebih memahami penggunaan media sosial instagram sebagai salah satu 

komunikasi pembelajaran, khususnya bagi generasi milenial yang berada di 

komunitas Persatuan Mahasiswa/Mahasiswi Malaysia UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, serta dapat memperkaya hasanah yang diteliti. 

E.  Tinjauan Pustaka 

Terkait dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, ada beberapa sumber 

informasi dan dasar rujukan yang penulis gunakan. Berikut beberapa dasar rujukan 

yang digunakan peneliti yang memiliki relevansi terkait dengan penelitian ini yaitu 

diantaranya:  

Reni Ferlitasari dalam skripsi berjudul “Pengaruh Media Sosial Instagram 

Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja”, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, tahun 2018. Dalam penelitiannya, peneliti membahas bagaimana 

pengaruh media social Instagram dalam mempengaruhi keagamaan pada remaja di 

SMA Parintis 1 Bandar Lampung. Jenis penelitian yang dipakai peneliti yaitu 

penelitian kuantitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media 

social Instagram memberikan pengaruh kepada remaja di SMA Parintis 1 Bandar 

Lampung yaitu melalui fitur-fitur yang disajikan di Instagram. Fitur-fitur Instagram 

yang berupa hastag (#), mentions, like dan komentar dapat mempengaruhi perilaku 

nilai-nilai keagamaan pada remaja di lingkungannya. Seperti pemanfaatan fitur like 

dan komentar pada Instagram, dalam fitur ini pengguna Instagram, tetap dapat 



 

 

melakukan interaksi sekaligus bersilaturahmi dengan memberikan saran dan kritik 

di kolom komentar sehingga dapat dijadikan forum diskusi untuk pembelajaran. 

Bimo Mahendra, Jurnal (2017) dalam jurnal yang berjudul “Eksistensi Sosial 

Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi) ”. Jurnal yang 

diterbitkan oleh Visi Komunikasi/Volume 16, No.01, Mei  2017: 151 – 160  . Jurnal 

ini membahas tentang penelitin mengenai perilaku remaja, namun hanya fokus 

terhadap satu perilaku yaitu eksistensi diri. Pada jurnal ini peneliti membahas 

tentang eksistensi remaja pengguna instagram. Dalam pembahasan peneliti 

menguraikan fenomena media sosial instagram dalam eksistensi sosial pada remaja 

di Jakarta. Kenyataan yang terjadi di kalangan remaja Jakarta bahwa remaja 

memang sangat memerlukan eksistensi diri tetapi harus dilakukan secara baik dan 

bijaksana tidak secara berlebihan.  

Sutarman dalam buku berjudul “Pengantar Teknologi Informasi” diterbitkan 

pada tahun 2012. Buku ini membahas masalah terkait teknologi informasi yang saat 

ini berjalan semakin pesat, kini pemakaian media informasi menjadi suatu 

kebutuhan khusus yang tidak dapat di lepaskan. Penggunaan teknologi informasi 

yang tepat dan optimal dapat memberikan manfaat yang kompleks dalam 

kebutuhan aktivitas pengguna sehari-hari. Salah satu keuntungan yang dapat 

diperoleh dalam penggunaan teknologi informasi di antaranya adalah kemudahan 

dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat. Terkait hal tersebut, 

kemudian menjadikan media informasi saat ini sebagai bagian dari aktivitas 

manusia yang tidak dapat ditinggalkan. Karena media informasi saat ini memiliki 

banyak keunggulan-keunggulan. Namun, dalam penelitiannya, peneliti 



 

 

menyebukan bahwa terkait dengan perkembangan teknologi informasi tersebut 

terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan.   

F. Kerangka Pemikiran 

Era globalisasi telah menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat drastis 

dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang teknologi informasi 

dan komunikasi dengan maraknya penggunaan media sosial saat ini khususnya 

instagram. Kebutuhan akan media sosial instagram menjadi kebutuhan primer bagi 

sebagian besar generasi milenial saat ini. Proses globalisasi yang semakin 

berkembang ternyata berpengaruh terhadap nilai-nilai agama dan moral manusia 

yang kemudian menghadirkan bermacam-macam respon yang berdeda-beda di 

kalangan masyarakat khususnya generasi milenial yang hidup di era digital saat ini. 

Sebab luntarnya nilai-nilai moral adalah masih kurangnya menanamkan nilai 

keagamaan dan bimbingan/ arahan mengenai keagamaan. 

 Kebanyakan orang saat ini mencari informasi melalui konten-konten yang di 

sajikan melalui internet seperti instagram. Informasi yang di sajikan sering kali 

disebarluaskan tanpa disertai dengan verifikasi. Kurangnya pemahaman seseorang 

terhadap nilai-nilai keagamaan yang di sajikan dengan mengadopsi seluruh 

informasi yang terdapat di media sosial instagram, tanpa di sadari akan menyimpan 

sisi gelap dalam bentuk nalar dengan menimbulkan perubahan sikap yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.  

Terkait hal tersebut ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan pemahaman dan sikap keagamaan generasi 



 

 

milenial dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk itu, dalam 

penelitian yang berjudul “Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan 

Pemahaman Dan Sikap Keagamaan Generasi Milenial” ini, peneliti menggunakan 

teori Taksonomi Bloom yaitu melalui aspek tentang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ketiga bentuk hirarki tersebut dinamakan “Taksonomi Bloom”, 

konsep tersebut di usung oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956, adalah seorang 

psikolog bidang pendidikan yang meneliti perkembangan mengenai kemampuan 

berpikir seseorang dalam proses belajar. Aspek kognitif merupakan aspek utama 

yang dapat dijadikan tolak ukur dalam sebuah penilaian pemahanan seseorang. 

Karena aspek kognitif ini adalah aspek yang berhubungan dengan nalar atau proses 

berpikir dalam mengembangkan kemampuan rasional. 

Kemudian, untuk mengetahui pemahaman tentang pengalaman keagamaan 

terhadap generasi milenial, peneliti menggunakan teori pengalaman keagamaan 

dari Joachim Wach. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan personal 

untuk mengetahui pengalaman keagamaan pada anggota komunitas Persatuan 

Mahasiswa/Mahasiswi Malaysia UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Terdapat tiga 

bentuk pengalaman keagamaan menurut Joachim Wach yaitu pemikiran, perbuatan, 

dan persekutuan.3 Pengalaman keagamaan menurut Joachim Wach merupakan 

suatu konsep hubungan antara alam pikiran manusia dan Tuhan nya. Maka dalam 

hal ini dapat di katakan bahwa pengalaman keagamaan antara satu orang dengan 

orang yang lainnya memiliki pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. 

                                                             
3 Joachim Wach. Ilmu Perbandingan Agama, (Cet.4 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994),43. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif, 

yang mana penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, atau disebut juga 

dengan metode penelitian naturalistic.4 Objek alamiah merupakan suatu objek yang 

tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga objek berkembang apa adanya. Metode 

kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam dengan 

mengandung suatu makna tertentu.5 Makna yang dimaksud di sini merupakan jenis 

data yang sebenarnya, atau data yang real. Diharapkan dengan menggunakan 

metode penelitian ini, penulis dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam 

mengenai peran media sosial instagram dalam pembentukan  pemahaman dan sikap 

                                                             
4 Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi, (Cet. 8 Bandung: Alfabet, 2017),13. 
5 Sugiono. Metode Penelitian Bisnis, (C   et. 17 Bandung:Alfabet, 2013),14. 
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keagamaan generasi milenial. Data yang terkumpul dan dianalisis kemudian 

disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memahami fenomena sosial.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di komunitas Persatuan Mahasiswa/Mahasiswi 

Malaysia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, komunitas ini sering disebut juga 

dengan nama MAHMUB, bertempat di Jl. A.H Nasution No. 105, Kota Bandung. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya sumber data yang terkait. Penelitian 

dilakukan pada komunitas MAHMUB dikarenakan adanya kecenderungan  

penggunaan media sosial instagram sehingga berperan dalam pembentukan 

pemahaman dan sikap keagamaan di kalangan generasi milenial pada  komunitas 

Mahmub. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan 

memakai sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil yang diperoleh dari 

sumber data primer dan sekunder ini, kemudian di akumulaisikan dan di verifikasi 

berdasarkan permasalahan yang diteliti. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang di dapat dari 

narasumber guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan. 

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan 

dan observasi langsung di sekretariat komunitas Persatuan 

Mahasiswa/Mahasiswi Malaysia UIN Sunan Gunung Djati Bandung 



 

 

(MAHMUB) yang berlokasi di Jl. A.H Nasution No. 105 Kota Bandung. 

Selain observasi, peneliti memperoleh data dari informan secara open 

interview kepada beberapa anggota komunitas Mahmub yang menjadi 

sumber informasi dalam memperoleh data penelitian yang akurat. Dalam 

hal ini, peneliti akan memfokuskan wawancara terhadap 6 orang anggota 

komunitas Mahmub untuk memperoleh sumber data yang aktual. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber data pelengkap atau tambahan yang 

diperoleh setelah terpenuhinya sumber data primer. Untuk memperoleh data 

sekunder, peneliti menanyakan secara langsung terhadap tokoh-tokoh yang 

terkait dalam penelitian ini agar dapat menunjang data yang lebih akurat.  

Data sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu peneliti dapatkan dari 

literatur dan dokumentasi seperti buku, artikel, jurnal, gambar, terkait 

penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga memperoleh sumber data 

sekunder lainya seperti dari hasil wawancara secara langsung dengan salah 

satu tokoh kedutaan Malaysia di Indonesia, ketua komunitas Mahmub, dan 

tokoh penasihat Mahmub.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mana peneliti 

dalam prosesnya, mengamati, serta memantau secara langsung untuk menemukan 

permasalahan mengenai suatu peristiwa atau kejadian terkait dengan penelitian 



 

 

yang akan di teliti.6 Pada teknik observasi ini, peneliti mengamati aktivitas maupun 

hal yang menunjukan pada pemahaman dan sikap keagamaan pada komunitas 

Mahmub. Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi 

hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Fenomena-feomena yang diselidiki 

kemudian dicatat secara sistematis.7 Dalam metode ini, peneliti mempersiapkan alat 

perekam dan buku catatan. Buku catatan ini kemudian digunakan untuk mencatat 

hal-hal penting yang ditemui peneliti selama pengamatan berlangsung. Sedangkan 

kamera dan recorder digunakan untuk mengabadikan momen-momen yang relevan 

dengan fokus penelitian.8 

b. Wawancara 

Teknik wawancara adalah suatu bentuk kegiatan tanya jawab yang dilakukan 

antara peneliti dengan narasumber sebagai alat penilaian untuk mengetahui 

pendapat, segala bentuk aspirasi, keinginan dan lain sebagainya. Pengumpulan data 

dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan jenis teknik wawancara semi 

terstruktur yaitu dengan teknik wawancara yang dilakukan dengan bebas (tidak 

kaku) sehingga perolehan informasi yang dilakukan dapat lebih maksimal karena 

tujuan wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara 

terbuka, dimana pihak yang akan diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya. 

c. Dokumentasi 

Merupakan bentuk kegiatan untuk mengumpulkan informasi data dengan 

berbagai macam material yang ada diperpustakaan seperti dokumen, surat kabar, 

                                                             
6 Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis, (Cet. 03 Jakarta : Salemba Empat, 2011),111. 
7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid  II, (Cet. 02 Yogyakarta: Andi Offset, 1987),136. 
8 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid II, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 193. 



 

 

majalah, buku, catatan, kisah-kisah dan lain sebagainya. Diantara metode-metode 

lain, metode dokumentasi ini termasuk metode paling mudah, karena apabila ada 

beberapa kesalahan data maka sumber datanya tidak akan berubah.9 

5. Analisis Data 

Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan mengenai ketertarikan 

data penelitian ke dalam bentuk kalimat. Analisis deskriptif bertujuan untuk 

mengubah data-data mentah menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk 

informasi yang lebih ringkas. 

a. Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data yaitu suatu proses menyeleksikan 

data, menyederhanakan, mengabstrakan dan mentransformasi data yang di dapat 

dari catatan-catatan lapangan saat penelitian berlangsung.10 Terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan di komunitas Mahmub, perolehan data yang 

diperoleh kemudian akan dianalisis dengan mentransformasikan dan 

menyederhanakan data tersebut, dengan cara meringkas, menyeleksi atau 

merangkum sampai pada akhirnya hasil kesimpulan akhir dapat di peroleh dan 

diverifikasi. 

b. Penyajian Data 

Menurut Mathew dan Michael, penyajian data yaitu kumpulan informasi-

informasi yang di susun secara sistematis yang memungkinkan adanya penarikan 

                                                             
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 

2006),30. 
10 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial- Agama, (Cet. 2 Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2003),193. 



 

 

hasil penelitian/ kesimpulan dalam pengambilan suatu keputusan.11 Dalam hal ini, 

penyajian data dapat mempermudah peneliti dalam mengetahui situasi lapangan 

terkait penelitian yang akan dilakukan. 

c. Verifikasi 

Kegiatan analisis berikutnya adalah verifikasi, yaitu suatu proses penarikan 

kesimpulan secara final menjadi gambaran yang lebih jelas dan rinci sebagai suatu 

rangkaian kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis.12 

 

 

  

                                                             
11 Hamid Patilima. Metode Pendekatan Kualitatif, ( Bandung : Alfabeta, 2013), 99. 
12 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial- Agama, (Cet. 2 Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2003),195. 

 


