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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 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 siapa pun, namun manusia dapat berupaya untuk 

menghambat kejadiannya.
1
 

 Usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu 

suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari pada periode terdahulu.
2
 

Masa lansia dapat dikatakan hidup dengan sistem yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kehidupan. Salah satu sistem tersebut adalah nila-nilai tentang 

Ketuhanan atau disebut dengan religiusitas. Seperti yang diutarakan Emha Ainun 

Najib bahwa religiusitas adalah inti kualitas hidup manusia, dan harus 
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dimaknakan sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, rasa ingin berada bersama 

dengan sesuatu yang abstrak.
3
  

  Kehidupan keagamaan pada lansia meningkat setelah mencapai usia 70 

tahun, karena lansia ada pada level dimana penyesalan dan tobat berperan dalam 

penebusan dosa-dosa. Tobat dan pengampunan dapat mengurangi kecemasan 

yang muncul dari rasa bersalah atau ketidaktaatan dan menumbuhkan kepercayaan 

dan kenyamanan pada tahap awal Iman. Hal ini memberikan pandangan baru bagi 

lansia terhadap kehidupan yang berhubungan dengan orang lain dan penerimaan 

yang positif terhadap kematian.
4
 

 Kehidupan keagamaan pada usia lanjut menurut hasil penelitian psikologi 

agama ternyata meningkat. M. Argyle mengutip sejumlah penelitian yang 

dilakukan oleh Cavan yang mempelajari 1.200 orang sampel yang berusia 60-100 

tahun. Temuan menunjukkan secara jelas kecenderungan untuk menerima 

pendapat keagamaan yang semakin meningkat pada umur-umur ini, sedangkan 

pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat baru muncul sampai 

dengan  seratus persen setelah usia 90 tahun. 

 Meningkatnya religiusitas lansia ini pun terlihat pada lansia-lansia yang 

ada di Kampung Pasanggrahan. Kampung Pasaggrahan sendiri merupakan 
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kampung yang memiliki jumlah lansia yang cukup banyak dan yang menarik 

adalah masih banyak lansia-lansia yang bermur 70 tahun ke atas terlihat masih 

sehat dan masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka dengan baik, 

baik itu dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam kegiatan keagamaan. Lansia-

lansia yang ada di Kampung Pasanggrahan RW. 05 sangat rajin mengikuti 

kegiatan keagamaan, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Religiusitas lansia di Kampung Pasanggrahan. Bagaimana 

religiusitas dapat mempengaruhi kehidupan para lansia dan juga bagaimana para 

lansia juga semakin meningkatkan religiusitas mereka sebelum menghadapi 

kematian. 

  Dalam tradisi tasawuf  religiusitas diyakini adanya kehadiran dan 

keterlibatan Tuhan dalam diri manusia. Religiusitas amat sangat terkait dengan 

kehidupan manusia, kematian, moralitas, kebajikan, keadilan sosial, perbaikan 

diri, dan kehidupan yang lebih baik. Keyakinan beragama dan perilaku religius 

memiliki pengaruh yang sangat besar pada individu, kelompok, dan budaya 

sepanjang sejarah. Sejak beberapa abad lalu, psikolog dan ilmuan sosial lain telah 

menguji fenomena beragama baik melalui deskripsi teoritis maupun penelitian 

empiris.
5
  

 G.W Allport (1962) memberikan tanda-tanda sentiment beragama yang 

matang, yaitu adanya diferensiasi, motivasi kehidupan beragama yang dinamis, 
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pelaksanaan ajaran agama secara konsistan dan produktif, pandangan hidup yang 

komprehensif dan integral, dan semangat pencarian dan pengabdian secara ikhlas 

terhadap Tuhan.
6
 

 Religiusitas meliputi pengetahuan agama, pengalaman agama, keyakinan 

agama, pengalaman ritual agama, perilaku moralitas agama, dan sikap sosial 

keagamaan. Selanjutnya tingkat religiusitas diketahui melalui kualitas hidup 

seseorang dalam interaksinya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. 

  Sebagaiamana pendapat di atas religiusitas atau penghayatan 

keagamaan memang besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik maupun 

kesehatan mental, hal ini di tunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hawari (1997).
7
 Seperti dalam teori kebahagiaan bahwa religiusitas juga berkaitan 

dengan kebahagiaan orang lanjut usia karena agama dapat memenuhi kebutuhan 

psikologis yang penting pada masa usia lanjut, membantu mereka menghadapi 

kematian, memperoleh dan memelihara rasa berarti dalam hidupnya, serta 

menerima terhadap berbagai kehilangan yang tidak dapat dihindarkan pada masa 

lanjut usia.
8
  

 Menjadi tua merupakan proses yang wajar dan terjadi pada setiap orang. 

Permasalahannya adalah bagaimana lansia tersebut bisa menyadari dan 
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mempersiapkan diri untuk menghadapi usia tua. Timbul rasa takut kepada 

kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Perasaan 

takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap 

keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi (akhirat). 

 Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini difokuskan pada Religiusitas 

Lanjut Usia sejalan dengan semakin matangnya kehidupan religiusitas mereka. 

Kemudian dari latar belakang di atas, dapat penulis ambil sebagai bahan 

penelitian untuk dijadikan kajian penulisan skripsi dengan judul “Gambaran 

Religiusitas Pada Lansia (Studi Deskriptif di RW. 05 Kampung Pasanggrahan, 

Kabupaten Garut)” 

B. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian yang dilakukan untuk penyusunan dan penulisan skripsi 

ini, rumusan masalah yang penulis angkat adalah :  

1. Bagaimana aktivitas keagamaan pada lanjut usia di RW. 05 Kampung 

Pasanggrahan ? 

2. Bagaimana gambaran religiusitas pada lanjut usia di RW. 05  Kampung 

Pasanggrahan ? 

3. Bagaimana upaya peningkatan religiusitas pada lanjut usia di RW. 05  

Kampung Pasanggrahan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui apa saja aktivitas keagamaan yang di lakukan lanjut usia di 

RW. 05 Kampung Pasanggrahan. 

2. Mengetahui bagaimana gambaran religiusitas lanjut usia yang ada di 

RW. 05 Kampung Pasanggrahan. 

3. Mengetahui bagaimana upaya lanjut usia yang ada di RW. 05 Kampung 

Pasanggrahan dalam meningkatkan religiusitas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini terbagi dua : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pembangunan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan untuk 

memperkaya khazanah keilmuan pada Jurusan Tasawuf Psikoterapi yang 

berkaitan dengan sikap religiusutas pada lansia. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dapat dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi lansia di RW. 05 Kampung Pasanggrahan hasil penelitian ini 

dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang 

meningkatkan sikap religiusitas. 

2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk rujukan penelitian serupa 

di kemudian hari. 

E. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan kepustakaan dalam penelitian kali ini adalah beberapa penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan gambaran religiusitas pada lansia, ada beberapa 

karya ilmiah yang tertuang dalam bentuk skripsi yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian penulis, diantaranya yaitu : 

 Skripsi, Isna Yuliati, Pengaruh Religiusitas dan Kelekatan Orang Tua 

terhadap Perilaku Keagamaan Anak Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, 

Kabupaten Magelang. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2009. Penelitian ini 

menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan teori religiusitas dari 

Glock dan Stark (dalam Ancok & Nashori, 1994). Adapun subjek penelitian 

menunjukkan bahwa religiusitas orang tua tidak berpengaruh terhadap perilaku 

keagamaan anak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang 

sedangkan kelekatan orang tua berpengaruh signifikan terhadap perilaku 
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keagamaan anak di Desa Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten 

Magelang. 

 Skripsi, Putri Aulia Rahman, Hubungan Religiusutas dengan 

Kebahagiaan pada Lansia Muslim. Fakultas Psikologi, 2012. Penelitian ini 

menggunakan metodologi kuantitatif degan menggunakan teori kebahagiaan dari 

Diener (1985) dan teori dari Glock dan Stark (dalam Ancok & Suroso, 2005). 

Subejk dalam penelitian tersebut adalah lansia muslim. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa terapat hubungan positif antara religiusitas dengan 

kebahagiaan pada lansia muslim. 

 Skripsi, Inayah Mardiyah, Pengaruh Religiusitas dan Familly Support 

Terhadap Kebahagiaan pada Lansia di Panti Werdha. Penelitian ini 

menggunakan metodologi kuantitatif eksperimen dengan menggunakan teori 

kebahagiaan Seligman (2002) dan religiustitas dari Glock dan Stark (1968). 

Adapun subjek penelitian adalah Lansia di Panti Werdha dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara religiusitas, family 

support, dan jenis kelamin terhadap kebahagiaan pada lansia di Panti Werdha. 

 Skripsi, Risdiyanto, Bimbingan Keagamaan Bagi Lansia (Studi Pengajian 

Ibu-Ibu di Mushollah Nurul Huda Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, 

DIY), Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Penelitian ini 

memberikan kesimpulan terhadap bimbingan keagamaan lansia meliputi: bina 

umat (pembinaan pada materi ibadah khususnya shalat dan materi zikir), 
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muhadhoroh (ditekankan pada materi akhlak, ibadah dan keimanan), tadarus Al-

Qur’an (pengajian Al-Qur’an secara mendalam), dan pengajian itu sendiri 

difokuskan pada latihan membaca Al-Qur’an disertai dengan tajwid. 

 Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas merupakan penelitian-

penelitian yang penelitiannya berhubungan dengan religiusitas, meskipun begitu 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulis berbeda dengan 

permasalah-permasalahn yang terdapat pada skripsi-skripsi di atas. Selain itu 

tempat penelitian dan subjek penelitiannya pun berbeda juga dari segi metode 

penelitian pun berbeda, penulis mengambil metode kualitatif sedangkan skripsi-

skripsi terdahulu menggunakan metode kuantitaif. 

F. Kerangka Pemikiran 

 Lansia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu 

periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih 

menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Bila seseorang 

yang sudah beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu, lansia sering 

melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan dan cenderung ingin 

hidup di masa sekarang, mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin.
9
 

 Periode memasuki masa lanjut usia yang sejahtera identik dengan kesiapan 

untuk menerima segala perubahan dalam aspek-aspek kehidupan. Perubahan-
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perubahan yang dihadapi oleh orang di usia lanjut dapat memberikan tekanan-

tekanan dalam hidup karena menjadi tua itu sesuatu yang berkaitan dengan 

kelemahan, ketidak berdayaan, dan munculnya penyakit-penyakit. Masa lansia 

dapat dikatakan hidup dengan sistem yang dapat mempengaruhi perkembangan 

kehidupannya. Salah satu sistem tersebut adalah nilai-nilai tentang Ketuhanan 

atau di sebut religiusitas.  

 Pada dasarnya masa usia lanjut dipandang sebagai masa degenerasi 

biologis yang disertai oleh penderitaan dengan berbagai penyakit. Pada masa 

tersebut munculah suatu kesadaran dalam diri lansia mengenai kematian.  Lansia 

yang gagal menyesuaikan diri dengan kondisi fisiknya yang semakin menurun 

akan menganggap kematian sebagai suatu ancaman yang dapat menimbulkan 

ketakutan dan kekhawatiran. Tidak jarang perasaan takut dan kekhawatiran yang 

berlebihan tersebut menimbulkan gejala-gejala yang dapat diamati dari luar. 

Gejala ini lebih umum disebut sebagai gejala kecemasan. Para ahli gerentologi 

juga mengungkapkan bahwa orang lanjut usia sebenarnya memiliki kemungkinan 

yang tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan yang disebabakan oleh 

beberapa faktor tertentu.
10

 

 Sikap lansia terhadap kematian mempengaruhi bagaimana lansia tersebut 

memandangnya, sikap religius atau keagamaan yang dianut lansia juga dapat 

menjadi prediktor penting untuk menentukan sikap lansia terhadap kematian. 
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Religiusitas secara positif memiliki hubungan yang positif terhadap kematian 

dengan memandang kematian sebagai akhir kehidupan yang alami bukan sebagai 

sebuah kegagalan. 

 Secara fisik usia lanjut mengalami penurunan, tetapi pada aktivitas yang 

berkaitan dengan agama justru mengalami peningkatan, artinya perhatian mereka 

trehadap agama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Lanjut 

usia lebih percaya bahwa agama dapat memberikan jalan bagi pemecahan masalah 

kehidupan, agama juga berfungsi sebagai pembimbing dalam kehidupannya, dan 

menentramkan batinnya. Diana menyatakan bahwa keintensifan pada kehidupan 

agama lanjut usia tidak hanya mempunyai nilai positif pada aspek kejiwaannya 

saja, tetapi memiliki sisi positif pada aspek fisik dan sosialnya. 

 Religiusitas sendiri merupakan kesadaran beragama seseorang yang telah 

menjadi pusat sistem mental kepribadian yang mantap, kesadaran agama akan 

mendorong, mempengaruhi, mengarahkan, mengelola serta mewarnai sikap dan 

tingkah laku seseorang dalam pemikiran, perasaan dan sikapnya akan agama yang 

dianutnya.
11

  

 Menurut William James dalam Darajat, agama adalah perasaan dan 

pengalaman bagi insan secara individual, yang menganggap bahwa mereka 

berhubungan dengan apa yang dipandangnya sebagai Tuhan.
12

 Agama dapat 

memenuhi beberapa kebutuhan psikologis yang penting pada lansia dalam hal 
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menghadapi kematian, menemukan dan mempertahankan perasaan berharga dan 

pentingnya dalam kehidupan, dan dapat menerima kekurangan di masa tua.  

 Menurut Glock dan Stark dalam Ancok, agama adalah sistem simbol, 

sisitem keyakinan, sisitem nilai, dan sisitem perilaku yang terlembagakan, yang 

semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang 

paling maknawi (ultimate meaning). 
13

 

 Dister dalam bukunya pengalaman dan motivasi beragama, ia mengatakan 

faktor yang mempengaruhi seberapa baik seseorang menghadapi kecemasan akan 

kematian adalah kesadaran religius seseorang yang dibangkitkan kembali untuk 

menemukan obat yang mujarab yang dinamakan agama dan menganggap bahwa 

keberagamaan (religiusitas) seseorang sebagai satu-satunya obat untuk mengobati 

kecemasan akan kematian.
14

 Sejalan dengan pendapat tersebut, Dister 

mengungkapkan bahwa religiusitas adalah penghayatan relasi dengan Allah 

dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
15
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun 

langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan 

dengan permasalahan penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang 

dialami oleh subyek penelitian mislnya, perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
16

 Kemudian dalam 

penelitian ini, fokus penelitian lebih banyak berusaha menjawab 

pertanyaan tentang “bagaimana”.
17

 

Penelitian kualitatif dalam skripsi ini bermaksud untuk 

mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

sikap, persepsi, serta seperti apa gambaran religiusitas yang terdapat pada 

lanjut usia di Kampung Pasanggrahan RW. 05. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian atau sumber data adalah orang yang dijadikan 

sumber penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah lansia yang yang berada di RW. 05 Kampung Pasanggrahan 

Kabupaten Garut yang berjumlah 10 orang lansia dengan kategori umur 

65-74 tahun. 

Objek dalam penelitian ini adalah sikap religiusitas yang 

dilakukan para lansia di RW. 05 Kampung Pasanggrahan berdasarkan 

pada dimensi-dimensi religiusitas. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subjek 

penelitian atau sumber data. Untuk memudahkan pengumpulan data 

dalam penelitian ini guna mendapat data yang valid dan komprehensif, 

penelitian lapangan ini menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Observasi  

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah 

dengan obesrvasi langsung. Pengumpulan data dengan observasi 

langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara 
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pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan 

alat standar lain untuk keperluan tersebut.
18

 

Pelaksanaan metode observasi ini, peneliti mengamati 

secara langsung di lokasi objek penelitian kemudian hasilnya dicatat 

secara sistematis kemudian di analisis. Dalam pengamatan ini, 

penulis melakukan partisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan 

yang dilakukan para lansia di RW. 05 Kampung Pasanggrahan. Data 

yang didapatkan dilakukan dengan cara mengamati aktivitas 

keseharian lansia yang berkaitan dengan gambaran sikap 

keberagamaan seperti, pengajian, tadarus bersama, shalat berjamaah 

dan kegiatan lainnya. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara). Wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara mendalam yang di lakukan kepada 10 orang lanjut usia 

                                                             
 18   Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet. Ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175. 
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yang ada di RW. 05 Kampung Pasanggrahan dengan menggunakan 

panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.
19

 

c. Dokumentasi 

Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini 

digunakan sebagai data pendukung atau pelengkap dalam penelitian 

ini. Dokumen yang dijadikan sumber data terutama banyak yang 

berkaitan dengan kegiatan keagamaan lansia dan keadaan masing-

masing lansia yang menjadi responden berupa arsip, foto kegiatan 

keagamaan dan jadwal kegiatan keagamaan. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan, 

dan mencari pola atau tema melalui penemuan-penemuan dengan 

maksud untuk memahami maknanya.
20

 Untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini ditempuh beberapa prosedur sebagai berikut : 

a) Reduksi data, diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan 

data, namun dalam ati yang lebih luas adalah proses penyempurnaan 

data baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak 

relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih 

kurang. 

                                                             
 

19
   Ibid, hlm. 193-194. 

 
20

  James P. Sparadley, Participant Observation (New York; Holtz, Rinehart & Winston, 

Pub. Inc, 1980), hlm. 33. 
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b) Penyajian data, yaitu proses pengumpulan informasi yang disusun 

berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang 

diperlukan. 

c) Conclusion Drawing/Verivication, penarikan kesimpulan/verifikasi 

merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang 

diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah 

dipahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan 

peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya 

berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan 

dan perumusan masalah yang ada. Tahap mencari arti benda-benda, 

mencatata keteraturan, pola-pola, penjelasan  konfogurasi-

konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat proposisi. Sedangkan 

verivikasi merupakan tahapan untuk menguji kebenaran, kekokohan 

dan kecocokannya.
21

  

                                                             
 

21
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 246. 


