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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini yang berjudul Peran Tokoh Masyarakat Gampong Paya Lipah 

Kecamatan  Peureulak dalam Membina Remaja, ada pun tujuan penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam membina 

remaja di Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak, Untuk mengetahui 

bagaimana komunikasi yang terbangun antara tokoh masyarakat dan remaja dalam 

upaya pembinaan, dan Untuk mengetahui apa sajakah bentuk pembinaan remaja 

di Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada 

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika 

hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Populasi dan sampel penelitian merupakan subjek yang 

memahami dan mengetahui informasi mengenai objek penelitian. Penentuan 

informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik snowboll sampling. Snowboll 

sampling adalah suatau teknik pengambilan sampel yang pada awalnya berjumlah 

kecildan lama kelamaan jumlahnya akan semakin besar. Dari hasil interview 

dengan beberapa tokoh masyarakat, upaya kuratif yang dilakukan dalam 

mengatasi kenakalan anak tentunya juga bekerja sama dengan masyarakat lain dan 

khususny adengan tokoh masyarakat. Menurut beberapa tokoh masyarakat ketika 

menghadapi remaja yang sudah melampaui batas toleransi maka remaja yang 

bersangkutan diserahkan kemeunasah untuk diberikan sanksi dan kalau masih saja 

tetap melakukan pelanggaran maka sudah menjadi kewenangan masyarakat untuk 

di keluarkan dari gampong tersebu atau diberikan kesempatan agar tidak 

mengulangi pelanggaran lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman  

KATA PENGANTAR ................................................................................ i 
ABSTRAK ................................................................................................. iii 
DAFTAR ISI ............................................................................................. iv 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  ......................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ................................................................ 3 

C. Penjelasan Istilah  .................................................................. 4 

D. Tujuan Penelitian  .................................................................. 4 

E. Manfaat Penelitian ................................................................. 5 

F. Sistematika Pembahasan  ....................................................... 5 

BAB II  KAJIAN TEORITIS 
A. Pengertian Masyarakat ..........................................................  7 

B. Peran Serta Masyarakat  ........................................................ 9 

1. Defenisi Peran Serta Masyarakat  ...................................... 9 

2. Elemen-elemen Peran Serta Masyarakat ............................ 9 

C. Peranan ................................................................................ 28 

1. Pengertian Peranan  ........................................................ 28 

2. Tinjauan Sosiologi Tentang Peranan  .............................. 30 

D. Pengertian Remaja  ............................................................... 31 

E. Pengertian Kenakalan Remaja  ............................................  32 

F. Jenis-jenis Kenakalan Remaja  .............................................  33 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian  .................................................................... 40 

B. Sumber Data  ........................................................................ 40 

C. Populasi dan Sampel  ............................................................ 41 

D. Teknik Pengumpulan Data  ................................................... 42 

E. Teknik Analisis Data  ........................................................... 43 

F. Pedoman Penulisan  .............................................................. 44 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................... 45 
1. Sejarah Singkat Desa Paya Lipah  ................................... 45 
2. Kondisi Geografis Desa  ................................................. 45 

B. Peran Upaya Tokoh Masyarakat Gampong Paya Lipah  
dalam Membina Remaja  ...................................................... 46 
1. KenakalanRemaja ........................................................... 46 



v 
 

2. Jenis-Jenis Komunikasi yang Terbangun Antara Tokoh 
Masyarakat dan Remaja dalam Upaya Pembinaan ........... 50 

C. Peran Pelaksanaan Pembinaan Mental Agama pada Remaja  
 di Gampong Paya Lipah ...................................................... 55 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembinaan 
Remaja di Gampong Paya Lipah dan Alternatif 
Penyelesaiannya ................................................................... 62 

E. Alternatif penyelesaian Hambatan ........................................ 65 
 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  ......................................................................... 68 
B. Saran .................................................................................... 68 

DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................... 70 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Efektif tidaknya pelaksanaan pendidikan dilingkungan hidup remaja 

sangat tergantung pada bagaimana pendidikan itu diupayakan, baik melalui 

lembaga yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta atau masyarakat. Lantas 

lembaga pendidikan tersebut harus diupayakan untuk bergerak dengan 

menjadikan para remaja sebagai sasaran didik, baik untuk mendidik moral, etika, 

atau disebut dengan akhlak sehingga perilaku mereka benar-benar mencerminkan 

sebagai remaja yang memiliki kualitas hidup, seperti bebas dari sebutan remaja 

yang nakal.  

Para remaja yang hidup dengan melanggar aturan, baik aturan agama 

maupun Negara merupakan remaja yang memiliki sikap dan sifat tidak terpuji, 

karena dalam kesehariannya melanggar tata karma, hidup mereka lebih cenderung 

melanggar berbagai aturan.Aktifitas keseharian yang mereka jalankan tidak 

mencerminkan sebagai remaja yang pernah memperoleh pendidikan, baik 

pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka di rumah, bahkan melalui 

bangku sekolah. 

Sebagian kecil remaja Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak 

disinyalir ada yang hidup tidak sesuai aturan, yaitu hidup dalam pola yang mereka 

bangun sendiri, atau pola hidup yang belum mencerminkan sebagai remaja yang 

pernah menerima pendidikan.Keadaan ini sudah barang tentu menjadi buah bibir 
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masyarakat, karena mereka tidak berlaku sebagaimana mestinya, atau menjalani 

hidup secara Islami. 

Diantara indikasi remaja yang ada di Gampong Paya Lipah Kecamatan 

Peureulak dikatagorikan  belum sesuai dengan ajaran Islam adalah, kurangnya 

aktifitas ibadah seperti melaksanakan shalat di mesjid, kurangnya pemahaman 

terhadap nilai-nilai ajaran Islam, belum meningkatnya potensi menjalankan nilai-

nilai ajaran Islam dalam aktifitas sehari-hari, kondisi ini dapat diasumsikan 

sebagai remaja yang masih membentuk pembinaan bedasarkan konsep pendidikan 

Islam. 

Pada remaja memang sosok yang belum konsisten, atau remaja yang 

masih rentang dengan pengaruh-pengaruh negatif. Justru karena itu, lembaga 

pendidikan yang ada harus mampu meningkatkan kualitas mental spiritual remaja 

yang memang masih perlu pembenahan, apalagi dipundak lembaga pendidikan 

adanya hak dan tanggung jawab untuk membawa remaja ke jalan yang Islami, 

seperti bagaimana memberikan motivasi kepada mereka untuk rajin mendalami 

ajaran Islam serta melaksanakannya, termasuk memberikan solusi tentang 

bagaimana menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah mereka 

lakukan, apakah mengkonsumsi narkoba, menghabiskan waktu pada hal-hal yang 

tidak bermanfaat, termasuk mengindahkan pesan-pesan ajaran Islam dalam hal 

adab bergaul dengan lain jenis. 

Melalui pendidikan kiranya dapat diupayakan untuk menciptakan remaja 

yang bergaul sesuai dengan potensi yang mereka miliki, misalnya potensi sebagai 
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pendidik dan lainnya sehingga para remaja dapat meninggalkan perilaku yang 

menyimpang dan sambutan remaja yang nakal dapat dihilangkan. 

Pembinaan bagi remaja kiranya tidak hanya terbatas di lingkungan rumah 

tangga, lembaga pembinaan formal dan non-formal, melainkan juga dapat terjadi 

dalam lingkungan masyarakat. Artinya, masyarakat juga memiliki hak dan 

tanggung jawab untuk mengontrol para remaja dengan segala aktifitasnya. Bila 

remaja tersebut menyimpang dari ajaran Islam atau melanggar aturan-aturan yang 

ada di gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak Kota maka pihak masyarakat 

memiliki wewenang untuk memberikan pandangan positif kepada remaja 

meskipun untuk melahirkan remaja yang dimiliki membutuhkan waktu yang 

panjang. 

Atas dasar latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti tentang remaja tersebut melalui judul “Peran Tokoh Masyarakat 

Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak dalam Membina Remaja.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak kepada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, 

maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam membina remaja di Gampong Paya 

Lipah Kecamatan Peureulak? 

2. Bagaimana komunikasi yang terbangun antara tokoh masyarakat dan remaja 

dalam upaya pembinaan? 
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3. Apa sajakah bentuk pembinaan remaja di Gampong Paya Lipah Kecamatan 

Peureulak? 

 

 

 

C. Penjelasan Istilah 

Suatu Istilah dapat mempunyai pengertian yang bermacam-macam, oleh 

karena itu untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, 

perlu beberapa penjelasan istilah, yaitu: 

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan,1 bagian yang 

dimainkan seorang pemain dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa. 

2. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama. 

3. Remaja adalah pemuda pemudi yang berada pada masa perkembangan disebut 

masa “adolescence” (masa remaja menuju masa kedewasa usia 17-20 tahun ). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam membina remaja 

di Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak. 

                                                        
1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka), hal. 667 
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2. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang terbangun antara tokoh 

masyarakat dan remaja dalam upaya pembinaan. 

3. Untuk mengetahui apa sajakah bentuk pembinaan remaja di Gampong Paya 

Lipah Kecamatan Peureulak? 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan 

mengaktualisasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini, 

kemudian manfaat dari hasil penelitian ini bisa menjadi suatu pengetahuan bagi 

lembaga kampus pada umumnya, khususnya bagi para peminat belajar disuatu 

lembaga. 

Di samping itu hasil penelitian ini di harapkan juga dapat menjadi bahan 

bacaan dan referensi bagi masyarakat agar lebih memahami bagaimana peran 

tokoh masyarakat Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak dalam membina 

remaja.  

 

F. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematikan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab pertama, sebagai sebuah penelitian ilmiah dimulai dari pendahuluan 

yang akan mendeskripsikan latar belakang masalah yang akan di jadikan titik awal 

penelitian. Masalah-masalah yang terindentifikasi akan diproblematisasikan dalam 

bentuk rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penting dalam sebuah 
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penelitian. Selanjutnya dalam bagian bab pendahuluan ini akan dijelaskan tujuan 

dan manfaat penelitian. Mendekati masalah-masalah yang ingin dibahas dalam 

penelitian ini, perlu adanya penjelasan istilah untuk menjelaskan fenomena yang 

ada. Setelah memberikan gambaran mengenai penjelasan istilah, serta sistematika 

penelitian. 

BAB II KAJIAN TEORITIS 

            Bab kedua, pembahasan berikutnya adalah landasan teoritis tentang 

peranan, pengertian masyarakat, pengertian remaja, pengertian kenakalan remaja. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bagian metodologi penelitian ini, menjelaskan tentang jenis 

penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, sumber data, teknik 

pengumpulan data, langkah-langkah penelitian, teknik analisis data, dan pedoman 

penulisan dan menjelaskan tentang cara memperoleh data kemudian semua data 

yang diperoleh dianalisa. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab keempat, menganalisa tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

isinya mencakup gambaran umum lokasi penelitian dan peran tokoh masyarakat. 

BAB V PENUTUP 

 Bab kelima, merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian yang 

akan memuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kita dapat, serta 

beberapa saran jika dipandang perlu. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 
A. Pengertian Masyarakat 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, masyaraka tadalah sejumlah 

manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka 

anggap sama.1 

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

kata Latin socius yang berarti (kawan).Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa 

Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling 

berinteraksi.Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-

warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan 

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas 

merupakan kesatuan 2masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi 

antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas 

kuat yang mengikat semua warga . 

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup 

bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan 

keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, masyarakat 

adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama 

                                                        
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 486 
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antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta 

kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan 

bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat 

istiadat, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan 

bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan 

menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas. 

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur 

yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 

Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam 

bermasyarakat.Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan 

bersama antar manusia.Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis 

hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan 

bersama. 

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap 

anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.Beberapa 

pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta 

atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society.Bisa 

dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam 
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suatu hubungan sosial.Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan 

identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat 

oleh kesamaan. 

 

B. Peran Serta Masyarakat 

1. Definisi Peran Serta Masyarakat 

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.2 

dalam hal ini tingkah yang diambil oleh masyarakat dalam membina remaja. 

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi 

masyarakat di bidang kesehatan berarti keikut sertaan seluruh anggota masyarakat 

dalam memecahkan setiap permasalahan.Di dalam hal ini masyarakat sendirilah 

yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasikan program-program kesehatan masyarakatnya. Lembaga atas 

wadah yang ada di masyarakat hanya dapat memotivasi, mendukung dan 

membimbingnya. 

2. Elemen-Elemen Peran Serta Masyarakat 

a. Motivasi 

Motivasi merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau 

kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai 

tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 
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perbuatannya.3Motivasi adalah persyaratan masyarakat untuk berpartisipasi, tanpa 

motivasi masyarakat sulit untuk berpartisipasi di semua program.Timbulnya 

motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya memberikan 

dukungan dan motivasi saja.Untuk itu maka pendidikan kesehatan sangat 

diperlukan dalam rangka meningkatkan tumbuhnya motivasi masyarakat.Motivasi 

adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak, dimana bila orang 

tersebut yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. 

Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalamdiri. Sebenarnya 

pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah 

pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang 

pemicunya datang dari luar diri kita. Sementara meotivasi dari dalam ialah 

motivasi yang muncul dari diri kita. 

Fungsi motivasi sangat erat kaitannya dengan tujuan, apapun bentuk 

kegiatannya akan dengan mudah tercapai jika diawali dengan motivasi yang jelas. 

Untuk itu motivasi memiliki beberapa fungsi antara lain: motivasi sebagai 

pendorong individu untuk berbuat, fungsi motivasi dipandang sebagai pendorong 

seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan motivasi individu dituntut untuk 

melepaskan energy dalam kegiatannya; motivasi sebagai penentu arah perbuatan, 

motivasi akan menuntun seseorang untuk melakukan kegiatan yang benar-benar 

sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapainya; motivasi sebagai proses 

seleksi perbuatan, motivasi akan memberikan dasar pemikiran bagi individu untuk 

memperioritaskan kegiatan mana yang harus dilakukan; motivasi sebagai 

                                                        
3
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 511 
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pendorong pencapaian prestasi, prestasi dijadikan motivasi utama bagi seseorang 

dalam melakukan kegiatan.  

Jenis motivasi sendiri dilihat dari dasar pembentukannya yaitu: motivasi 

diri adalah sebuah kemampuan kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan 

bantuan orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan alasan atau 

dorongan untuk bertindak. Proses mendapatkan dorongan bertindak ini pada 

dasarnya sebuah proses penyadaran akan keinginan diri sendiri yang biasanya 

terkubur. Setiap orang memiliki keinginan yang merupakan dorongan untuk 

bertindak, namun seringkali dorongan tersebut melemah karena faktor luar. 

Melemahnya dorongan ini bisa dilihat dari hilangnya harapan dan 

ketidakberdayaan. Motivasi yang dipelajari yaitu motivasi akan ada dan 

berkembang karena adanya keingintahuan seseorang dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya motivasi kognitif, bermakna bahwa motivasi akan muncul karena 

danya gampongkan proses pikir, sehingga motivasi ini sangat individualistik. 

Motivasi eskpresi diri, motivasi individu dalam melakukan aktivitas/kegiatan 

bukan hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja tetapi ada kaitannya dengan 

bagaimana individu tersebut berhasil menampilkan diri dalam kegiatan tersebut, 

dan motivasi aktualisasi diri yaitu motivasi bisa dijadikan sebagai bentuk 

aktualisasi diri. 

 

 

 

 



12 
 

 
 

a. Komunikasi 

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 

dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.4 

Komunikasi adalah Suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang 

dapat menyampaikan ide dan penerimaan informasi kepada masyarakat. Media 

masa seperti TV, radio, poster, film, dan sebagainya. Sebagian dari informasi 

tersebut adalah sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang akhirnya dapat 

menimbulkan suatu partisipasi. bahwa komunikasi merupakan penyampaian 

informasi dalam sebuah intraksi tatap muka yang berisi ide, perasaan, perhatian, 

makna serta pikiran yang diberikan kepada penerima pesan dengan harapan 

penerima pesan menggunakan informasi tersebut untuk mengubah sikap dan 

prilaku. Komunikasi adalah suatu proses pengoprasian rangsangan (stimulus) 

dalam bentuk lambang atau symbol bahasa atau gerak (non-verbal), untuk 

mempengaruhi prilaku orang lain. Stimulus atau rangsangan ini dapat berupa 

suara atau bunyi dan juga bisa menggunakan bahasa lisan, maupun berupa 

gerakan, tindakan atau simbol-simbol yang diharapkan dapat dimengerti oleh 

pihak lain dan pihak lain tersebut merespon atau bereaksi sesuai dengan maksud 

dan tujuan dari pihak yang memberikan stimulus tersebut. 

Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi 

secara positif perilaku kesehatan masyarakat, dengan menggunakan berbagai 

prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal, 

maupun komunikasi massa. Tujuan utama komunikasi kesehatan adalah 

                                                        
4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 453 
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perubahan prilaku kesehatan masyarakat, dan selanjutnya perilaku kesehatan 

masyarakat tersebut akan berpengaruh kepada meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat. Bentuk komunikasi yang sering dipergunakan dalam program-

program kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :Komunikasi antar pribadi 

yaitu komunikasi langsung, tatap muka antara satu orang dengan orang lain baik 

perorangan maupun kelompok. Komunikator langsung bertatap muka dengan 

komunikan, baik secara individual ataupun kelompok. Di dalam pelayanan 

kesehatan atau komunikasi antarpribadi ini terjadi antara petugas kesehatan health 

provider dengan clients, atau kelompok masyarakat atau anggota masyarakat. 

Komunikasi antar pribadi merupakan pelengkap komunikasi massa. Artinya 

pesan-pesan kesehatan yang telah disampaikan lewat media massa dapat 

ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi antar pribadi, misalnya: 

penyuluhan kelompok dan konseling kesehatan. Metode komunikasi antar pribadi 

yang paling baik adalah konseling (councelling), karena didalam cara ini antara 

komunikator atau konseler dengan komunikan atau klien terjadi dialog. Klien 

lebih terbuka menyampaikan masalah dan keinginan-keinginannya, karena tidak 

ada pihak ketiga yang hadir. 

Komunikasi yang disampaikan memiliki tujuan untuk menambah 

pengetahuan, mengubah sikap, dan perilaku individu serta khalayak.5 

Komunikasi mempunyai beberapa tujuan.Tujuan utama komunikasi yaitu 

sebagai perubahan sikap (attitude change), seorang komunikasi setelah menerima 

pesan kemudian sikapnya berubah menjadi positif maupun negatif. Dalam 

                                                        
5 Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 16 



14 
 

 
 

berbagai situasi kita berusaha memengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar 

orang lain bersikap positif sesuai dengan keinginan kita. Komunikasi sebagai 

perubahan pendapat (opinion change) yaitu dalam komunikasi berusaha 

menciptakan pemahaman, pemahaman ialah kemampuan memahami pesan secara 

cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Setelah memahami apa yang 

dimaksud komunikator, maka akan tercipta pendapat yang berbeda-beda bagi 

komunikan. Komunikasi sebagai perubahan prilaku (behavior change) yaitu 

komunikasi bertujuan untuk mengubah prilaku maupun tindakan seseorang, dari 

prilaku yang destruktif (tidak mencerminkan prilaku hidup sehat, menuju prilaku 

hidup sehat). Komunikasi sebagai perubahan sosial (social change) yaitu untuk 

membangun dan memelihara ikatan hubungan dengan orang lain sehigga menjadi 

hubungan yang semakin baik. 

Komunikasi kesehatan mempunyai tujuan starategis diantaranya yaitu: 

sebagai penerus informasi, percepatan pengambilan keputusan, memperkenalkan 

priaku sehat, pertukaran informasi kesehatan, pemeliharaan kesehatan secara 

mandiri dan pemenuhan permintaan pelayanan kesehatan. Tujuan komunikasi 

selanjutnya yaitu tujuan praktis, dimana tujuan umum komunikasi kesehatan 

adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beberapa cara 

yaitu diantaranya untuk meningkatkan bebagai pengetahuan terkait dengan 

komunikasi, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi 

yang efektif dan untuk membentuk sikap dan prilaku berkomunikasi yang baik. 

Tenaga kesehatan menggunakan komunikasi untuk menyatu dengan pasien, 
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keluarga pasien, dan tim kesehatan lainnya dalam rangka mengidentifikasi 

kebutuhan kesehatan  dan menetukan perioritas dari tindakan kesehata.6 

Fungsi komunikasi antara lain: sebagai informasi yaitu suatu proses 

penyampaian pesan atau menjabarluaskan informasi kepada orang lain, artinya 

diharapkan dari penyebaran informasi tersebut, para penerima informasi akan 

mengetahui sesuatu yang ingin dia ketahui sebelumnya. Fungsi komunikasi 

selanjutnya yaitu fungsi pendidikan adalah menyebarkan informasi yang bersifat 

mendidik atau sebagai penyampai komunikasi kepada orang lain. Fungsi instruksi 

yaitu komunikasi untuk memberikan instruksi atau perintah kepada penerima 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan kepada 

dirinya. Fungsi persuasi yaitu suatu komunikasi memiliki fungsi mempengaruhi 

sikap penerima agar menentukan sikap dan prilaku yang sesuai dengan kehendak 

pengirim dan fungsi menghibur yaitu fungsi pengirim untuk mengirimkan pesan-

pesan yang menandung hiburan kepada penerima agar penerima menikmati apa 

yang di informasikan.  

Komunikasi mempunyai beberapa prinsip dasar yaitu antara lain: 

komunikasi adalah suatu proses simbolik, kesepakatan menggunakan lambing 

atau simbol dalam suatu komunitas merupakan syarat terjadinya komunitas 

antarmanusia. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan hewan yang tidak 

memerlukan simbol dalam komunikasi. Lambing atau simbol tersebut berupa: 

kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati 

bersama. Kemampuan seseorang menggunakan lambing verbal memungkinkan 

                                                        
6 Arwani, Komunikasi Dalam Keperawatan, (Jakarta: EGC, 2002), Hal 47 



16 
 

 
 

perkembangan bahasa dan menangani antarmanusia dan objek (baik nyata 

maupun tidak nyata) tanpa kehadiran manusia atau objek tersebut. Namun selain 

adanya simbol atau lambing, masih ada sarana lain yang dapat dijadikan 

komunikasi yaitu ikon dan indeks, akan tetapi untuk menggunakannya tidak 

memerlukan kesepakatan.Kedua setiap prilaku mempunyai potensi komunikasi, 

komunikasi terjadi bila seseorang member makna pada prilaku orang lain atau 

prilaku diri sendiri. Penafsiran perilaku seseorang membuat orang tersebut 

berkomunikasi pada diri sendiri maupun dengan orang lain. Ketika perawat 

melihat klien duduk termenung, dapat ditafsirkan bermacam-macam, mungkin 

klien tersebut sedih memikirkan sesuatu atau mungkin ada hal-hal yang lain. 

Ketigam komunikasi punya dimensi isi dan hubungan, setiap pesan komunikasi 

mempunyai dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang 

ada diantara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. dalam arti apa yang 

di ucapkan harus sama dengan gerakan atau prilaku yang dilakukan atau yang 

diperlihatkan. Keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat 

kesengajaan, setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa 

terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang dimulai dari tidak disengaja atau tidak 

direncanakan (apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan 

tanpa mengharapkan respons), sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul 

disengaja (pihak komunikasi mengharapkan respons dan berharap tujuannya 

tercapai). Kesengajaan bukanlah syarat yang mutlak untuk terjadinya 

komunikasi.Kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, pesan 

komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun 
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nonverbal disesuaikan dengan tempat, dimana proses komunikasi itu berlangsung. 

Kepada siapa pesan itu dikirimkan dan kapan komunikasi itu berlangsung. 

Komunikasi juga mampu menembus factor ruang dan waktu. Keenam, 

komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, tidak dapat dibayangkan jika 

orang melakukan atau mengajak komunikasi di luar norma yang berlaku pada diri 

orang yang di ajak komunikasi terutama mengesampingkan aturan dan tata karma. 

Ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik, agar pesan yang disampaikan dapat 

diterima oleh orang lain. Sistem internal dan sistem eksternal sangat memengaruhi 

penyerapan pesan yang disampaikan oleh orang lain. Sistem internal merupakan 

seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam 

komunikasi, yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan 

sosial. Kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional yaitu 

komunikasi merupakan penawaran sebuah ide maupun gagasanm komunikasi 

dikembangkan seuai dengan bagaimana seseorang menilai suatu gagasan tersebut 

sebagai masukan yang berharga untuk dijadikan acuan untuk berbuat dalam 

berprilaku.Keputusan untukl mengunakan gagasan atau ide tersebut merupakan 

hak dari komunikasi.Kesebelas, komunikasi bersifat ireversibel yaitu setiap orang 

yang melakukan komunikasi tidak dapat mengontrol efek yang ditimbulkan oleh 

pesan yang dikirimkan, komunikasi tidak dapat ditarik kembali.Prinsip yang 

paling dasar dalam diri manusia (human communications) adalah berupa 

penusuran gagasan-gagasan.7 

                                                        
7 Wiryanto, Pengatar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal 38 
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Agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak satu dengan pihak yang 

lain, antara kelompok satu dengan yang lain, atau seseorang dengan orang lain, 

diperlukan keterlibatan beberapa unsur komunikasi yaitu: komunikator (source) 

adalah orang atau sumber yang menyampaikan atau mengeluarkan stimulus 

antaralain dalam bentuk informasi-informasi, atau lebih tepat disebut pesan-pesan 

(message) yang harus disampaikan kepada pihak atau orang lain, dan diharapka 

orang atau pihak tersebut memberikan respons atau jawaban. Apabila orang lain 

atau pihak lain tersebut tidak memberikan respons atau jawaban, berarti tidak 

menjadi komunikasi antara kedua variabel tersebut. Sumber atau komunikator 

merupakan pemrakarsa atau orang yang pertama memulai terjadinya proses 

komunikasi. Hal ini disebabkan karena semua peristiwa komunikasi akan 

melibatkan dan tergantung dari sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. 

Sumber inilah penentu keberhasilan sebuah proses komunikasi sehingga 

diperlukan kiat-kiat tertentu dalam menyampaikan sebuah informasi. Sumber 

dapat berasal dari individu, kelompok maupun organisasi.Komunikan (receiver) 

merupakan objek sasaran pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Dalam proses 

komunikasi, keberadaan penerima pesan tergantung adanya sumber berita, 

mungkin tidak ada penerima pesan jika tidak ada sumber berita. Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam komunikasi adalah karakteristik, budaya, teknik/cara 

penyampaian, tingkat pemahaman, waktu, lingkungan fisik dan psikologis dan 

tingkat kebutuhan. 

Pesan (message) merupakan produk utama komunikasi.Pesan berupa 

lambang-lambang yang menjelaskan ide/gagasan, sikap, perasaan, praktik, atau 
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tindakan.pesan ini dapat berbentuk kata-kata tertulis, lisan, gambar-gambar, 

angka-angka, benda, gerak-gerik atau tingkah laku dan berbagai bentuk tanda-

tanda lainnya.Komunikasi dapat terjadi dalam diri seseorang, antara dua orang, 

diantara beberapa orang atau beberapa orang.Komunikasi mempunyai tujuan 

tertentu, artinya komunikasi dilakukan dengan keinginan dan kepentingan para 

pelakunya. Pesan merupakan segala sesuatu yang akan disampaikan dari pengirim 

ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan merupakan isi atau inti sari dari hal-

hal yang akan disampaikan, bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, 

nasihat, maupun propaganda yang merupakan ide, pendapat, pikiran, maupun 

saran dari pengirim pesan. Cara penyampaian pesan tersebut berupa pesan verbal 

maupun pesan nonverbal.Kesan nonverbal yang telah disampaikan lebih dipercaya 

daripada pesan verbal. Orang yang tampak sedih akan terlihat jelas dalam raut 

mukanya malaupun orang tersebut mengatakan tidak sedih. Raut muka yang 

tampak mengalami kesedihan akan tergambar sangat jelas daripada pesan verbal 

yang disampaikan. 

Saluran (media) merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator 

untuk memindahkan pesan dari pihak satu ke pihak lainnya.Media merupakan alat 

atau sarana yang digunakan oleh komunikasi dalam menyampaikan pesan atau 

informasi kepada komunikan. Jenis dan bentuk saluran atau media komunikasi 

sangat bervariasi, mulai dari yang paling tradisional yaitu melalui mulut (lisan), 

bunyi-bunyian (kentongan), tulisan (cetakan) sampai dengan elektronik yang 

paling modern, yaitu televisi dan internet. Dengan melakukan komunikasi 

kesehatan dengan pihak kesehatan yang menjadi pesan pokok adalah kesehatan 
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dan problima-problema yang dihadapi. Agar proses komunikasi kesehatan itu 

efektif dan terarah, dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk komunikasi antara lain 

sebagai berikut: komunikasi dirinya sendiri (Intraversonal Communication) 

adalah komunikasi didalam diri sendiri terjadi apabila seseorang memikirkan 

masalah yang dihadapi. Komunikasi interpersonal juga terjadi apabila seseorang 

melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil suatu 

keputusan.Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan pada 

diri sendiri atas sensasi, persepsi dan berpikir.Komunikasi interpersonal 

merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemperosesan 

simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus 

penerima pesan dan memberikan umpan balik dirinya sendiri dalam proses 

internal yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal dapat menjadi pemicu 

bentuk komunikasi yang lainnya.Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui 

proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran (awareness) terjadi saat 

berlangsungnya komunikasi antar pribadi oleh komunikator. Untuk memahami 

apa yang terjadi ketika orang seling berkomunikasi, maka seseorang perlu untuk 

mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. Karena pemahaman ini diperoleh 

dari proses persepsi, maka pada dasarnya letak persepsi adalah pada orang yang 

memersepsikan, bukan pada suatu ungkapan ataupun objek. 

Elemen dari kesadaran diri adalah konsep diri, proses menghargai diri 

sendiri (self esteem), dan identitas diri kita yang berbeda-beda (multiple 

selves).Prilaku seseorang diwakili dengan kesadaran terhadap stimulus yang 

masuk (sensasi) dan di terjemahkan dalam bentuk persepsi dan disimpan dalam 
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storage dalam bentuk memori serta diaplikasikan dalam bentuk prilaku. Dalam 

komunikasi intrapersonal ada upaya mengembangkan kreativitas berpikir dan 

berprilaku melalui pengembangan kreativitas berimajinasi, mempelajari dan 

memahami diri sendiri, serta mengendalikan diri sendiri.Komunikasi intrapersonal 

terjadi akibat seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya 

atau tercetus dalam pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, 

kejadian alam, peristiwa, pengalaman, atau fakta yang mengandung arti bagi 

manusia, baik yang terjadi di luar maupun dalam diri seseorang.oleh karena itu, 

prilaku kita selalu berbentuk dari proses mengamati stimulus dari luar diri sendiri. 

Tanpa adanya stimulus dari luar kita tidak melakukan sutu tindakan 

apapun.Stimulus dari luar menggerakkan kita untuk melakukan suatu perbuatan 

sehingga terdapat kesan “ada aksi ada reaksi”. Dengan adanya reaksi akibat dari 

aksi tersebut, seseorang mengomunikasikan dengan diri sendiri termasuk apa yang 

sedang atau akan diperbuat. 

Komunikasi antarpribadi (Interpersonal communication) adalah salah satu 

bentuk komunikasi yang paling efektif, karena antara komunikan dan 

komunikator dapat langsung tatap muka, sehingga stimulus yakni pesan atau 

informasi yang disampaikan oleh komunikan, langsung dapat direspons atau 

ditanggapi pada saat itu juga. Apabila terjadi ketidakjelasan pesan atau informasi 

yang diterima oleh komunikan, maka pada saat itu juga dapat diklarifikasi atau 

dijelaskan oleh komunikator (pembawa pesan).Komunikasi interpersonal 

merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau di 

antara sekelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal merupaka proses pengiriman pesan antara dua orang atau lebih 

dengan efek dan feedback langsung. Komunikasi interpersonal juga merupakan 

suatu pertukaran yaitu tindakan penyampaian dan penerima pesan secara timbal 

balik. Makna adalah suatu yang dipertukarkan dalam proses tersebut. Selain itu, 

makna juga merpakan kesamaan pemahaman diantara orang-orang yang 

berkomunikasi terhadap orang-orang yang digunakan dalam proses komunikasi. 

Komunikasi interpersonal mempunyai sifat-sifat yaitu sifat dua arah yang berarti 

melibatka dua orang dalam situasi intraksi, ada yang unsur dialogis dan ditujukan 

kepada sasaran terbatas dan dikenal.Komunikasi pada tingkat pribadi, dialog dapat 

meningkatkan sikap saling memahamidan menerima serta mengembangkan 

kebersamaan dan hidup yang damai.8 

Komunikasi interpersonal bersifat transaksional yaitu tindakan pihak-

pihak yang berkomunikasi secara serempak dalam menyampaikan dan menerima 

pesan.Komunikasi interpersonal merupakan rangkaian tindakan, kejadian dan 

kegiatan yang terjadi secara terus menerus.Komunikasi interpersonal bukan 

sesuatu yang statis tetapi bersifat dinamis.Hal ini berarti segala yang tercakup 

dalam komunikasi interpersonal selalu dalam keadaan berubah baik pelaku 

komunikasi, pesan, situasi, maupun lingkungannya.Komunikasi interpersonal juga 

menyangkut aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi, melibatkan 

dengan siapa kita berkomunikasi dan bagaimana hubungan dengan patner. Dalam 

komunikasi interpersonal dilakukan pemahaman komunikasi dan hubungan 

                                                        
8 Hardjana, Agus, Komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal, (Jakarta: Kansius, 2004) hal 108 
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interpersonal dari sudut individu, yang selanjutnya disebut dengan proses 

psikologis. Seorang psikologis merupakan bagian penting dalam komunikasi 

interpersonal individu mencoba menginterprestasikan makna yang menyangkut 

diri sendiri, diri orang lain dan hubungan yang terjadi. Proses psikologis dapat 

berpengaruh pada komunikasi dan hubungan interpersonal. Dalam komunikasi 

interpersonal, terjadi komunikasi konvergen.Komunikasi konvergen merupakan 

proses mencipta dan saling berbagi informasi mengenai realita di antara dua 

partisipan komunikasi atau lebih agar dapat dicapai saling pengertian dan 

kesepakatan makna (meaning) antara satu dengan yang lain. Komunikasi 

melibatkan realitas fisik maupun psikologis dalam menanggapi sebuah informasi. 

Masing-masing pihak akan melakukan penerapan (perceiving), lalu 

menginterprestasikan informasi tersebut sehingga menjadi pemahaman 

(understanding) dan selanjutnya timbul keyakinan (believing) yang menimbulkan 

tindakan (action). 

Komunikasi massa(mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) massa, atau berkomunikasi melalui media massa. 

Komunikasi melalui media massa kurang efektif bila dibandingkan dengan 

komunikasi interpersonal, meskipun mungkin lebih efisien. Media yang paling 

banyak digunakan dalam komunikasi massa atau lebih popular disebut media 

massa ini bermacam-macan antara lain: media cetak (koran, majalah, jurnal, 

selebaran/flyer), media elektronik (tadio, televisi, internet), billboard, spanduk, 

umbul-umbul dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut: 

sifatnya terbuka dengan pesan-pesan umum, penerimanya variatif dengan 
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hkalayak yang jumlahnya besar, heterogen dan anonym. Sumber dan penerima 

dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanik.Sumbernya dari 

suatu lembaga atau institusi yang terdiri atas banyak orang. Pesan komunikasi 

berlangsung satu arah, tanggapan balik lambat atau tertunda dan proses 

penyampaian pesannya lebih formal, terencana dan lebih rumit. Berdasarkan ciri-

ciri di atas dapat disimpulkan komunikasi massa merupakan pengiriman informasi 

kepada khalayak untuk penyebarluasan informasi yang mengandung kaidah-

kaidah kearifan dalam rangka perbaikan perilaku masyarakat yang bersifat 

informatif sehingga khalayak mengetahui tampa mendatangani sumber informasi. 

Dalam penerima informasi, seharusnya khalayak mendapatkan dampak 

untuk perbaikan perilaku dan tidak sebaliknya menyebabkan masalah dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat seperti perilaku masyarakat jadi destruktif dan 

anti sosial. Untuk itu dalam memberikan informasi selalu media massa yang 

merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, sebaiknya mengandung unsure 

yang memberikan dorongan/motivasi untuk berubah menjadi lebih baik, 

menampilkan isu yang mendorong untuk masyarakat mendiskusikannya, 

memberikan pencerahan, dan upaya untuk menampilkan ragam budaya yang 

menjangkau seluruh budaya bangsa sebagai tampilan khasanah budaya nasional 

yang bermartabat dan otonomi, serta ada upaya untuk menjaga stabilitas 

keamanan nasional melalui publikasi dengan menekan perbedaan antar sesama 

warga masyarakat. 

Pengiriman pesan melalui komunikasi massa seharusnya juga 

mempertimbangkan khalayak dengan berbagai jenis, berbagai ragam budaya 
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dengan perbedaan tingkat pendidikan, agama, ras, suku dan bentuk perbedaan 

lainnya sehingga apa yang disampaikan akan bisa diterima sebagai informasi yang 

bermanfaat. Perlu diketahui bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin 

cepat terciptalah media komunikasi yang sangat canggih sehingga perlu 

diantisipasi keberadaannya terutama pengaruh yang negative.Adanya internet 

maupun sarana komunikasi yang canggih lainnya menuntut kita untuk selalu 

waspada terhadap perkembangan psikologisnya.Dengan adanya media internet 

seakan-akan batas dunia semakin lebih tipis dan trasparan. Kita akan lebih mudah 

mendapatkan informasi yang kita inginkan dari seluruh dunia melalui internet 

sehingga komunikasi massa diharapkan mempunyai dampak yang lebih baik lagi 

dengan meninggalkan yang buruk. Karena tujuan komunikasi massa salah satunya 

adalah mendidik. 

Komunikasi publik (public communication) merupakan suatu proses 

komunikasi dimana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi 

tatap muka di depan khalayak yang lebih besan dengan tujuan menumbuhkan 

semangat kebersamaan, memberikan informasi, mendidik serta memengaruhi 

orang lain dalam upaya menumbuhkan semangat. Pada komunikasi publik tidak 

pernah/jarang dijumpai proses feed back, karena komunikasi bersifat searah. Apa 

yang didapat dari member pesan mencoba dimengerti tanpa adanya umpan balik, 

apabila unsure tidak dipercaya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh komunikator 

dicerna dengan baik dan dipercayai sebagai ilmu pengetahuan dan merupakan 

pembenaran dari ilmu yang telah ada. Maka seorang pembicara dalam komunikasi 

publik sudah merencanakan dengan matang materi yang akan disampaikan dari 
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berbagai sumber yang ada. Dalam komunikasi publik, pihak yang terlibat 

berusaha untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut dan menambahkan diri 

sebagai identitas kelompok. 

Komunikasi mempunyai beberapa bentuk diantaranya: aggressive 

communication, komunikasi inidapat mengurangi hak orang lain dan cendrung 

untuk merendahkan/mengendalikan/ menghukum orang lain. Komunikasi ini 

menenggelamkan hak orang lain. Komunikasi agresif memiliki satu buah sub 

yaitu komunikasi agresif tidak langsung yang berupaya untuk memeksa orang lain 

melakukan hal yang kita dikehendaki tetapi mereka tidak menghendakinya. Ciri-

ciri dari jenis komunikasi agresif adalah: inginkemauan dan pendapatnya diikuti, 

memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, keras dan 

bermusuhan, menyerang secara fisik atau verbal, interupsi, intimidasi dan ingin 

menang dengan segala cara.Possive communication (submissive), komunikasi ini 

merupakan lawan dari komunikasi agresif dimana orang tersebut cendrung untuk 

mengalah dan tidak dapat mempertahankan kepentingannya sendiri.Bahkan hak 

mereka cendrung dilanggar namun dibiarkan.Mereka cendrung untuk menolak 

cecara pasif (dengan mengomel dibelakang). Ciri-ciri komunikasi pasif ini adalah 

sebagai berikut: orang yang jarang mengungkapkan keinginan dan kebutuhan atau 

perasaan, mengikuti tuntutan dan kemauan orang lain, ingin menghindari konflik, 

tidak mampu mempertahankan hak dan pribadinya, selalu mengedepankan orang 

lain, minta maaf berlebihan, marah, kecewa dan frustasi dipendam, tidak tahu apa 

yang diinginkan, tidak bisa ambil keputusan dan selalu mencari-cari alasan atas 

tindakan. Untuk jangka pendek, komunikasi ini bisa mengakibatkan rasa lega, 
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terhindar dari rasa bersalah, bangga, dan kasihan pada diri sendiri.Namun untuk 

jangka dapat kehilangan percaya diri dan hormat pada diri sendiri. 

Komunikasi asertif (assertive communication) adalah komunikasi yang 

terbuka, menghargai diri sendiri dan orang lain. Komunikasi asertif tidak menaruh 

perhatian hanya pada hasil akhir, tetapi juga hubungan perasaan antar manusia. 

Ciri-ciri komunikasi asertif adalah sebagai berikut: terbuka dan jujur terhadap 

pendapat diri dan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dan memahami, 

menyatakan pendapat prbadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain, mencari 

solusi bersama dan keputusan, menghargai diri sendiri dan orang lain, mengatasi 

konflik, menyatakan perasaan pribadi dan jujur tetapi hati-hati, mempertahankan 

hak diri. Prilaku asertif memiliki manfaat sebagai berikut: meingkatkan self 

esteem dan pecaya diri dalam mengekspresikan diri sendiri, dapat menegosiasi 

lebih produktif dengan orang lain, dapat mengubah situasi kerja yang negatif 

menjadi positif, meningkatkan hubungan antarmanusia pada pekerjaan dan 

mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan pengembangan diri dan kepuasan 

dari pada pekerjaan/karir sesuai dengan kebutuhan, gaya dan kemampuan, mampu 

membuat keputusan dan lebih mempunyai peluang mendapatkan apa yang cari 

dalam hidup. Hambatan yang didapat saat mencoba untuk asertif adalah sebagai 

berikut: tindakan dan cara berpikir nefatif yang membatasi peluang anda, takut 

mengahadapi konflik sehingga menghindari tanggapan asertif dalam situasi yang 

menentukan, keterampilan komunikasi ketidak mampuan menanggapi berbagai 

situasi sehingga mengakibatkan emosi, pikiran dan kecemasan yang negatif.  
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C. Peranan  

1. Pengertian Peranan 

Berbicara mengenai peranan, tentu tidak bisa dilepaskan dengan setatus 

(kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat 

antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kelekatannya sangat terasa sekali. 

Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut 

mempunyai status dalam masyarakat. 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peranan adalah bagian dari tugas 

utama yang harus dilaksanakan, 9  bagian yang dimainkan seorang pemain dan 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.10 

 Sedangkan Grass Mascan dan A.w. Mc. Eachern sebagaimana dikutip oleh 

Berry mendefenisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang 

dikenakan pada individu yang mempunyai kedudukan sosial tertentu. Harapan 

tersebut masih menurut David Berry, merupakan imbangan dari norma-norma 

sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peran itu ditentukan oleh norma-norma di 

dalam masyarakat, artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang 

diharapkan oleh masyarakat didalam pekerjaan lainnya.11 

 Dengan pengertian dan penjelasan tersebut di atas terlihat suatu gambaran 

bahwa yang dimaksud dengan peranan merupakan kewajiban-kewajiban dan 

keharussan yang dilakukan. Seseorang karena kedudukannya di dalam status 

                                                        
9

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka), hal. 667 

10Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,.... hal. 751 
 

11N. Gras, W.S. Massan and A.W.Mc. Eachern, Exploration Role Analisis, dalam David Berry, 
Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 99-100 
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tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana ia berada.Teori peran 

(role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi 

maupun disiplin ilmu,12 dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan 

dalam teori peran ada empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

c. Kedudukan orang-orang dalam prilaku 

d. Kaitan antara orang dan prilaku. 13 

Masih menurut Biddle dan Thomas, ada lima istilah tentang perilaku 

dalam kaitannya dengan peran yakni: 

a. Expectation (harapan) 

b. Norm (norma) 

c. Performance (wujud perilaku) 

d. Evaluation (penilaian) 

e. Sanction (sanksi) 

2. Tinjauan Sosiologis Tentang Peranan 

Di atas telah disinggung bahwa ada hubungan yang erat sekali antara 

peranan dengan kedudukan, seseorang mempunyai peranan dalam lingkungan 

sosial dikarenakan dengan ia mempunyai status akan kedudukan dalam 

lingkungan sosial (masyarakat). 

 Tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, 

yang tidak bisa melepaskan sikap ketergantungan pada makhluk atau manusia 

                                                        
12Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),       

hal. 214 
13Ibid, hal. 215 
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lainnya. Maka pada posisi semacam inilah peranan sangat menentukan kelompok 

sosial masyuarakat tersebut, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial 

masyarakat yang berkaitan agar menjalankan peranannya, yaitu menjalankan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat (lingkungan) 

dimana ia tinggal. 

 Di dalam peranannya sebagaimana dikatakan oleh David Berry terdapat 

terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap 

pemegang peranan dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan 

terhadap masyarakat.14 

 Dari kutipan tersebut nyatalah bahwa ada suatu harapan dari masyarakat 

terhadap individu akan suatu peran, agar dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai 

dengan kedudukannya dalam lingkungan tersebut. Individu dituntut 

memegangperanan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, dalam hal ini, 

peranan dapat sebagai bagian dari struktur masyarakat, misalnya peranan-peranan 

lainnya yang diciptakan oleh masyarakat. 

 Demikian pula hanya pada majelis taklim yang memiliki tugas untuk dapat 

memberikan kontribusinya yang berupa kegiatan-kegiatan kepada masyarakat, 

khususnya jamaah ibu-ibu Majelis Taklim, dengan berbagai macam kegiatan 

tersebut yang ada di Majelis Taklim, bisa dipahami dan terealisasikan dalam pola 

kehidupan. Sehigga dapat meningkatkan pengalaman ibadah jamaah ibu-ibu 

Majelis Taklim. 

 

                                                        
14N. Gras, W.S. Massan and A.W.Mc. Eachern, Exploration Role Analisis, dalam David Berry, 

Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi,..., hal. 99 
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D. Pengertian Remaja 

Menurut Melly Sri Sulastri Rifa’i remaja adalah pemuda pemudi yang 

berada pada masa perkembangan disebut masa “adolescence” (masa remaja 

menuju masa kedewasaan). 15  Masa ini merupakan taraf perkembangan dalam 

kehidupan manusia, di mana seorang sudah tidak dapat disebut anak kecil lagi, 

tetapi juga belum dapat disebut orang dewasa. Taraf perkembangan ini pada 

umumnya disebut masa pancaroba atau masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju kearah kedewasaan. 

Masa remaja adalah masa perlihan diri anak menjadi dewasa yang dimulai 

dengan timbulnya tanda-tanda puber yang pertama dan berakhir pada waktu 

remaja mencapai kematangan fisik dan mental. Hakikat remaja adalah disaat 

menemukan dirinya sendiri, meneliti sikap hidup yang lama dan mencoba-coba 

yang baru untuk menjadi pribadi yang dewasa.16 

Masa remaja dibagi menjadi dua tingkat yaitu: 

1. Masa remaja awal kira-kira-kira pada usia 13-16 tahun, dimana pertumbuhan 

jasmani dan kecerdasan berjalan sangat cepat. 

2. Masa remaja akhir, kira-kira usia 17-21 tahun. Dalam rentangan masa ini 

terjadi proses penyempurnaan pertumbuhan fisik dan perkembangan aspek-

aspek psikis yang telah dimulai sejak masa-masa sebelumnya. Arahnya adalah 

kesempurnaan kematangan.17 

Pada masa seperti ini remaja mengalami perkembangan baik dari segi fisik 

maupun psikis. Dari segi psikis pada remaja sering terjadi pemberontakan dalam 

                                                        
15Melly Sri Sulastri Rifa’i, Psikologi Perkembangan Remaja, Bina Aksara Remaja, 1987, hal. 1 
16Samadi Suryo Broto, Psikologi Perkembangan, Rake Saran, Yogyakarta, 1993, hal. 129 
17Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hal. 36 
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jiwa, emosi yang tidak stabil sehingga mendorong seorang remaja untuk berbuat 

seenaknya sendiri tanpa memikirkan akibatnya karena mereka merasa bahwa 

dirinya sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua yang 

telah diperbuatnya. Padahal pada masa seperti ini merupakan masa peralihan 

untuk mencapai kesenpurnaan kematangan atau masa dewasa. Mereka tidak bisa 

disebut sebagai anak-anak lagi dan belum bisa disebut sebagai orang dewasa. 

E. Pengertian Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja bisa diartikan sebagai suatu kelalaian tingkah laku, 

perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial yang melanggar norma-

norma dalam masyarakat. Sedang ditinjau dari segi agama, jelas sudah bahwa apa 

yang dilarang dan apa yang disuruh oleh agama, dan sudah barang tentu semua 

yang dianggap oleh umum sebagai perbuatan nakal, adalah hal-hal yang dilarang 

agama1. 18  Kenakalan remaja adalah suatu penyimpangan tingkah laku yang 

dilakukan oleh remaja hingga menggangu ketentraman diri sendiri dan orang 

lain.Bila ditinjau dari segi Ilmu jiwa maka kenakalan adalah sebagai manivestasi 

dari gangguan jiwa atau akibat dari tekanan-tekanan batin yang tidakdapat 

diungkapkan dengan wajah. Atau dengan kata lain bahwa kenakalan anak remaja 

adalah ungkapan dari ketegangan perasaan, kegelisahan dan kecemasan atau 

tekanan batin.19 

Sudah dijelaskan dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan dan perbuatan yang 

                                                        
18Zakiyah Daradjat, Kesehatan Mental, Bulan Bintang, Jakarta, 2009, hal. 112 
19Ibid, hal. 112-113 
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dilakukan anak remaja dan perbuatan itu bersifat melawan hukum, anti sosial, 

susila dan melanggar norma agama. 

 

F. Jenis-jenis Kenakalan Remaja 

Masalah kenakalan merupakan masalah yang menjadi perhatian orang 

dimana saja, masalah ini semakin dirasakan dan meresahkan masyarakat terutama 

dilingkungan sekolah. Jensen membagi kenakalan remaja ini menjadi 4 jenis, 

yaitu: 

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti: 

perkelahian,pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain. 

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti: perusakan, pencurian, 

pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti: 

pelacuran, penyalahgunaan obat dan juga hubungan seks sebelum menikah. 

d. Kenakalan yang melawan status, misalnya: mengingkari status anak sebagai 

pelajar dengan cara membolos, megingkari status orang tua dengan cara pergi 

dari rumah atau membantah perintah orang tua dan sebagainya.20 

Sedangkan menurut Y. Singgih Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa 

mengelompokkan kenakalan remaja dalam dua kelompok besar sesuai dengan 

kaitannya dengan norma hukum, yaitu: kenakalan remaja yang banyak terjadi 

pada saat ini adalah yang bersifat moral dan sosial dan tidak diakui dalam undang-

                                                        
20Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Rajawali Pres, Jakarta, 2001), hal. 200-201 
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undang. Adapun perilaku moral dan sosial tersebut indikasikasinya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kenakalan yang bersifat moral dan sosial dan tidak diatur dalam undang-

undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum. 

b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan 

undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar 

hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa.21 

Kenakalan yang banyak dijumpai pada saat ini adalah yang bersifat moral 

dan sosial, indikasinya adalah sebagai berikut: berbohong, membolos, kabur dari 

rumah, keluyuran, memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang 

lain, bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, berpesta pora semalam 

suntuk tanpa pengawasan, membaca dan menonton film porno,  berpakaian tidak 

pantas dan menghisap ganja atau pemakaian narkoba. Sedangkan kenakalan yang 

dianggap melanggar hukum diselesaikan melalui hukum dan seringkali bisa di 

sebut dengan istilah kejahatan. Adapun kenakalan yang di anggap melangar 

hukum tersebut indikasinya adalah sebagai berikut: perjudian, pencurian, 

penggelapan barang, penipuan, pelanggaran tata susila, menjual gambar dan film 

porno, pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan resmi: perbuatan 

yang merugikan milik orang lain, pengguguran kandungan.22 

Sedangkan Zakiyah Darajat, beliau mengatakan bahwa kenakalan remaja 

dibagi dalam tiga bagian: 

                                                        
21Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, ( Jakarta: Mulia), 2000, hal. 19 

 
22Ibid hal. 20-22 
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a. Kenakalan ringan diantaranya: tidak patuh pada orang tua, lari atau bolos dari 

sekolah, sering berkelahi. cara berpakaian. 

b. Kenakalan yang menggangu ketentraman orang lain, yaitu: mencuri, 

menodong, memakain ganja  penyalahgunaan Narkotika. 

c. Kenakalan seksual meliputi: kenakalan terhadap terhadap jenis lain dan 

kenakalan terhadap orang sejenis.23 

a. Kenakalan ringan. 

Yang dimaksud dengan kenakalan ringan disini adalah suatu kenakalan 

yang tidak sampai pada pelangaran hukum. 

1. Tidak patuh pada orang tua. 

Hal seperti ini biasanya terjadi pada kalangan remaja, dia tidak segan-

segan menentang apa yang dikatakan orang tua dan gurunya bila tidak 

sesuaidengan pikirannya. Remaja mulai mengalami konflik atau pertentangan 

dengan orang tua atau guru yang biasanya keduanya masih berpegang pada nilai-

nilai lama, yaitu nilai yang tidak sesuai dengan zaman sekarang. Remaja tidak 

mau patuh pada semua perintah pada orang tua. Padahal Allah memerintakahkan 

untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. 

 

2. Sering berkelahi. 

Sering berkelahi adalah merupakan salah satu dari gejala kenakalan 

remaja, remaja dengan perkembangan emosi yang tidak stabil yang telah 

mengikutu kehendak tanpa memperdulikan orang lain, remaja yang sering 

                                                        
23Zakiyah Daradjat, Membina Nilai-NilaiMoral, (Jakarta, Bulan Bintang, 2008), hal. 9-10 
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berkelahi biasanya kurang perhatiannya dari oaring tua tau lingkungannya 

sehinnga ia mencari perhatian orang lain untuk menunjukan kekuatannya yang 

dianggap sebagai orang yang hebat yang hanya sekedar untuk membela diri. 

3. Cara pakaian. 

Remaja pada dasarnya mempunyai sifat meniru orang lain, terutama pada 

pakaian yang lain yang terlihat pada iklan-iklan ataupun yang dipakai oleh bintang 

pujaanya. Di rumah atau di sekolah remaja dengan bergaya roker memakai celana 

ketat dan baju yang kedodoran., dan memakai corak baju yang biasanya dipakai 

oleh remaja walaupun tidak sesui dengan keadaan dirinya, yang penting baginya 

mengikuti mode zaman sekarang. Pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak 

memancing hasrat dan gairah biologis misalnya bajunya ketat, tipis lebih-lebih 

bagi wanita karena akan mengundang fitnah. 

b. Kenakalan yang menggangu ketentraman dan keamanan orang lain. 

Kenakalan ini adalah suatu kenakalan yang dapat digolongkan pada 

pelanggaran hukum sebab kenakalan ini menggangu ketentraman dan keamanan 

masyarakat. 

1. Mencuri 

Mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil milik orang lain tanpa 

izin.Banyak sudah kita temukan kejadian pencurian yang dilakukan oleh remaja, 

karena tidak terpenuhinya kebutuhan remaja ataupun juga sudah terpenuhi 

kebutuhan tetapi karena hanya untuk mencari jati dirinya atau status dirinya. 

Pencurian yang dilakukan remaja kebanyakan terjadi dikota-kota besar karena 

keadaan lingkungan atau teman bergaul. Mencuri sangat dibenci oleh Allah 
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karena merugikan orang lain dan pencurian membuat jiwanya cenderung 

bermalas-malasan. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 38: 

 َحِكیٌم َعِزیٌز َواللَُّھ اللَِّھ ِمَن َنَكاال َكَسَبا ِبَما َجَزاًء َأْیِدَیُھَما َفاْقَطُعوا َوالسَّاِرَقُة َوالسَّاِرُق

 
 
 
 
 
Artinya : 

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”.24 
 

2. Menodong.! 

Menodong adalah suatu perbuatan remaja yang lebih berani lagi 

dibandingkan dengan mencuri, sebab remaja sudah berani berhadapan langsung 

dengan korbannya. perbuatan semacam ini biasanya dilakukan remaja dengan 

teman-teman sekelompoknya. Remaja seperti ini biasanya tidak memperhatikan 

lingkungannya lagi, sebab bagi dirinya yang terpenting kebutuhannya terpenuhi. 

 

3. Kebut-kebutan dijalan raya. 

Sudah tidak heran lagi bagi kita mendengar atu melihat para remaja 

mengadakan kebut-kebutan dijalan umum, sehingga perbuatanya ini tidak hanya 

meresahkan orang tuanya tetapi juga masyarak umum. Perbuatan semacam ini 

hanyalah untuk untuk menunjukan keheban yang mereka miliki dan perhatian dari 

orang lain. Mereka akan lebih berani lagi melakukan atraksi yang mengerikan bila 

mendapat tepuk tangan yang meriah. Bila orang tua atau lingkungan tidak 

                                                        
24Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya, Karya Utama, 2000), hal. 117 
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menyalurkan bakat yang ia miliki mengakibatkan akan lebihparah lagi, akibatnya 

remaja akan melakukan kebut-kebutan disembarang tempat dan meresahkan 

lingkungan untuk itu orang tua yang bijaksan memasukan anaknya pada 

kelompok atau mengarahkan pada kegiatan yang kebih positif lagi. Anak yang 

biasanya kebut-kebutan dimasukan cross agar bakat yang dimiliki tersalurkan 

dengan positif dan mendapatkan prestasi. 

4. Penyalahgunaan narkotika. 

Masalah pengggunaan narkotika pada remaja pada hakekatnya bukan 

masalah yang berdiri sendiri, melainkan musuh yang ternyata mempunytai 

sangkut paut dengan faktor-faktor lainnya, yang timbul dalam kehidupan manusia. 

Dengan demikian penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan suatun 

pernyataan yang mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa 

bertanggung jawab dalam pembinaan generasi muda. 

 

c. Kenakalan seksual 

Pengertian seksual tidak terbatas pada masalah fisik saja, melainkan juga 

masalah psikis dimana perasaan ingin tahu anak-anak terhadap masalah seksual 

mulai muncul. Perkembangan masalah seksual baik secara fisik maupun psikis, 

kerap sekali tidak disertai dengan pengertian yang cukup untuk menghadapinya, 

baik dari anak sendiri maupun pendidik serta orang tua yag tertutup dengan 

masalah tersebut. Sehingga timbullah masalah kenakalan seksual, baik antara 

lawan jenis maupun sesama jenis. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta 

analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan 
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menggunakan logika ilmiah. 25  Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

peran tokoh masyarakat Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak dalam 

membina remaja. 

Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong 

mendefinisikan”metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa, kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang  

menghasilkan data dan perilaku yang dapat diamati.26 

 

B. Sumber Data 

 Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.27 Adapun yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber 

data primer (primary data) 

 

 

1. Sumber Data Primer (primary data) 

Data primer merupakan data atau informasi yang dianggap paling 

mengetahui secara jelas dan mendetail mengenai pokok permasalahan yang 

diteliti,28yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, 

remaja, dan orang tua Gampong Paya Lipah. 

2. Sumber data Sekunder (Secondary Data) 

                                                        
25 Sifuddin Azwar, Metodelogi Penelitian, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal.5 
26 Lexy J Moleong,Metodelogi penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 3 
27Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  

hal. 172 
28Rosady Ruslan, Metodologi Penelitian Publik Relations dan Komunikasi, eds, 1, cet. 4, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2008), hal.138 
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Sumber data sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah 

penelitian, yang bersumber dari bahan kepustakaan. Adapun data sekunder yang 

dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku dan tulisan lainnya yang 

ada hubungannya dengan penelitian untuk melengkapi data yang ditemukan pada 

lokasi penelitian. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 Populasi dan sampel penelitian merupakan subjek yang memahami dan 

mengetahui informasi mengenai objek penelitian. Penentuan informasi dalam 

penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah 

suatau teknik pengambilan sampel yang pada awalnya berjumlah kecil dan lama 

kelamaan jumlahnya akan semakin besar. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

informan kunci menunjuk orang-orang lain yang mengetahui masalah yang diteliti 

untuk melengkapi keterangan, selanjutnya orang yang ditunjuk tersebut akan 

menunjuk orang lain lagi, hal ini dilakukan secara terus menerus apabila 

keterangan atau informasi yang diberikan masih kurang jelas atau belum 

memadai.29 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

                                                        
29Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan politik dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.108 
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 Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sisteatis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 30  Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan oleh objek yang akan 

diteliti.31 Observasi Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap peran tokoh masyarakat Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak 

dalam membina remaja. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan tatap 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.32Meileong 

menyatakan”Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Percakapan 

ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer/peneliti) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.33  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode interview 

dalam bentuk interview bebas terpimpin yaitu kombinasi dari interview bebas dan 

interview terpimpin dalam bentuk pedoman wawancara secara garis besar tentang 

hal yang akan ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 

pihak-pihak masyarakat yang ada kaitannya terhadap permasalahan yang diteliti.  

                                                        
30Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia 2005), hal. 174 
31Riduwan,Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal.76 
32Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumu Aksara, 2009), hal. 64 

 
33Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, hal. 135 



43 
 

 
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari dan 

memperoleh secara langsung dari tempat penelitian, yang meliputi buku-buku, 

laporan kegiatan,foto-foto, dokumenter, dan data dokumen yang relevan dengan 

penelitian.34 Dalam penelitian ini peneliti mengambil dokumentasi berupa foto-

foto, struktur organisasi, dan lain sebagainya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan proses penelaahan dan penyusunan secara 

sistematis apa yang sedang diteliti dan mengatur hasi penelitian seperti apa yang 

dilakukan dan dialami supaya peneliti dapat menyajikan apa yang didapatkan para 

orang lain. 35  Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisi 

data deskreptif digunakan untuk menyusun secara sistematis terhadap hasil 

wawancara, observasi dan bahan-bahan lainnya atau data-data lain yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti. 

 Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan  Biklen dalam buku Lexy J 

Moleong merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi 

satuan-satuan yang dapat dikelolah, mensistematiskannya, mencari pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuska apa yang 

                                                        
34Moh. Kasiran, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Malang:Uin Malang Press, 2008), hal. 

301 
35Moh. Kasiran ,..., hal. 301 
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akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak lain atau orang 

lain.36 

 Dalam hal ini, seluruh data yang diperoleh dari lapangan penelitian 

kemudian dianalisis. Peneliti melakukan pemilahan data, untuk kemudian 

mengklasifikasikan kesesuaian data, dan mendeskripsikan data tersebut dalam 

bentuk kalimat. Sedangkan untuk pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan 

teknik deduktif, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengambil 

kesimpulan dari yang sifatnya umum menuju kesimpulan yang sifatnya khusus. 

 

F. Pedoman Penulisan 

 Penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku paduan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Jurusan Dakwah Tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36Lexy Moleong,Metodelogi,.....,hal.248 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Gampong Paya Lipah 

Gampong Paya Lipah adalah sebuah gampong yang memiliki yang 

memiliki tempat pariwisata yang bernama pantai kuala Beukah yang terletak di 

pesisir Selat Malaka yang terletak kira-kira 7 kilometer dari Kota Peureulak. 

Gampong Kuala Beukah merupakan objek wisata pantai yang cukup terkenal di 

gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak selain objek pantai lainnya seperti 

Kuala Idi, Kuala Peudawa, Kuala Alue Bu, Kuala Idi Cut, dan lain-lainnya. Di 

Kabupaten Aceh Timur banyak objek wisata pantai yang semuanya memiliki 

pesona wisata. Namun entah mengapa Kuala Beukah yang banyak dikunjung 

wisata, dibandingkan pantai-pantai lainnya. Mungkin dikarenakan Kuala Beukah 

mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya 

yaitu selain ombak yang besar juga adanya pohon cemara yang indah dan pantai 

yang bersih. 

 

2. Kondisi Geografis Gampong 

Iklim Gampong Paya Lipah, mempunyai iklim tropis (dua tropis), 

sebagaimana kampung-kampung lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim 

kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap 

pola tanam yang ada di Paya Lipah. 
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Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Gampong Paya Lipah, batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

- Gampong/Kelurahan sebelah Utara : Sungai Peureulak 

- Gampong/Kelurahan sebelah Selatan : Kuala Bugak/Seumatang Bugak Itam 

- Gampong/Kelurahan sebelah Timur : Laut 

- Gampong/Kelurahan sebelah Barat : Blang Balok 

- Kecamatan sebelah Utara : Peureulak Barat 

- Kecamatan sebelah Selatan : Peureulak Timur 

- Kecamatan sebelah Timur : Laut 

- Kecamatan sebelah Barat : Rantau Panjang 

- Luas wilayah : 8 Km 

- Kondisi geografis : dataran tinggi dari permukaan laut (460 m) 

- Suhu Max/Min 20 C s/d 28 C 

- Curah hujan rata-rata 2.71 mm 

 

B. Peran Upaya Tokoh Masyarakat Gampong Paya Lipah dalam Membina 
Remaja 

1. Kenakalan Remaja 

Masa remaja erat kaitannya dan sering sekali dihubung-hubungkan dengan 

yang namanya kenakalan remaja. Masa remaja secara umum merupakan peralihan 

transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Sebenarnya kenakalan remaja itu 

timbul akibat dari ketidakmampuan anak dalam menghadapi tugas perkembangan 

remaja yang harus dipenuhi. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja/


47 
 

 
 

Menurut informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, pada 

masa remaja banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri anak, baik segi psikis 

maupun fisiknya. Dalam segi psikis bayak teori-teori perkembangan yang 

memaparkan ketidakselarasan, gangguan emosi dan gangguan perilaku sebagai 

akibat dari tekanan-tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan 

yang terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan pada lingkungan. Jika tidak 

diwaspadai, perubahan-perubahan psikis yang terjadi sebagai tugas perkembangan 

remaja itu akan berdampak negatif pada remaja. 

Disamping itu, remaja masa kini banyak sekali tekanan-tekanan yang 

mereka dapatkan, mulai dari perkembangan fisiologi, ditambah dengan kondisi 

lingkungan dan sosial budaya serta perkembangan teknologi yang semakin 

pesat.Hal ini dapat mengakibatkan munculnyamasalah-masalah seperti psikologis 

berupa gangguan penyesuaian diri atau perilaku yang mengakibatkan bentuk 

penyimpangan perilaku yang disebutkenakalan remaja. 

Tekanan-tekanan yang timbul dari lingkungan dan orang tua yang 

menginginkan anak melakukan peran dewasa, padahal mereka masih tergolong 

dalam masa remaja, secara psikologis anak belum mampu menghadapinya. Stres, 

kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja membuat mereka 

mengambil resiko dengan melakukan kenakalan remaja. 

Faktor lingkungan merupakan peran untama dalam membantu masa 

remaja untuk menyelesaikan tugas perkembangannya.Adapun faktor faktor yang 

dapat menyebabkan munculnya kenakalan remaja adalah Keluarga (rumah 

tangga), Sekolah, dan Kondisi Masyarakat (lingkungan sosial). 

http://belajarpsikologi.com/teori-pengembangan-kepribadian/
http://belajarpsikologi.com/
http://belajarpsikologi.com/akibat-kenakalan-remaja/
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a. Keluarga (rumah tangga) 

Hasil Impormasi masyarakat menunjukkan bahwa penelitian anak/remaja 

yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik atau 

disharmoni keluarga, maka resiko remaja untuk mengalami gangguan ke 

pribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih 

besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga sehat atau 

harmonis (sakinah). 

b. Sekolah 

Kondisi sekolah yang tidak baik dapat menganggu proses belajar 

mengajar anak didik, yang pada gilirannya dapat memberikan peluang pada anak 

didik untuk berperilaku menyimpang. Misalnya, kurikulum sekolah yang sering 

berganti-ganti, muatan agama/budi pekerti yang kurang. Dalam hal ini yang 

paling berperan adalah guru Agama, guru PKN dan Bimbingan Konseling, 

meskipun semua elemen sekolah bertanggung jawab atas perilaku anak di sekolah. 

c. Kondisi Masyarakat (Lingkungan Sosial) 

Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, merupakan 

faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku menyimpang.Faktor 

lingkungan yang sehat misalnya, ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, 

faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan.Kriteria dari kedua 

faktor tersebut, antara lain: 

 Faktor Kerawanan Masyarakat (Lingkungan) 

Faktor kerawanan masyarakat/remaja untuk berkelakuan tidak baik adalah: 

 Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malambahkan sampai dini hari 

http://belajarpsikologi.com/gangguan-kepribadian/
http://belajarpsikologi.com/gangguan-kepribadian/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepribadian/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-bimbingan-dan-konseling/
http://belajarpsikologi.com/pendidikan-budi-pekerti/
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  Narkotika, obat-obatan terlarang lainnya 

 Pengangguran 

 Anak-anak putus sekolah/anak jalanan 

 Wanita tuna susila  

 Beredarnya bacaan  yang tidak dalam Islam, tontonan, TV, Majalah, dan lain-

lain  

 Perumahan kumuh dan padat 

 Pencemaran lingkungan 

 Tindak  kekerasan dan kriminalitas 

 Kesenjangan sosial 

 

 Faktor Daerah Rawan 

Faktor daerah yang menjadi rawan remaja untuk berkelakuan tidak baik 

adalah sebagai berikut: 

 Penyalahgunaan alkohol, narkotika dan zat aditif lainnya 

 Perkelahian perorangan atau berkelompok/massal 

 Kebut-kebutan 

 Pencurian, perampasan, penodongan, pengompasan, perampoka 

  Tindak kekerasan lainnya 

 Pengrusakan 

Kondisi psikososial yang seperti ini, merupakan faktor yang kondusif 

(rawan) bagi terjadinya kenakalan remaja. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/
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2. Jenis-Jenis Komunikasi yang Terbangun Antara Tokoh Masyarakat dan 
Remaja dalam Upaya Pembinaan 

Manusia adalah makhluk sosial yang tergantung satu sama lain serta saling 

terkait dengan orang lain dilingkungannya. Komunikasi merupakan keterampilan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana dapat kita lihat 

komunikasi dapat terjadi pada setiap gerak langkah manusia.  Satu-satunya alat 

untuk dapat berhubungan dengan orang lain dilingkungannya adalah komunikasi 

baik secara verbal maupun non verbal, karena pada dasarnya komunikasi 

digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktifitas hubungan antara 

manusia atau kelompok.Maka dalam membina remaja di gampong paya lipah, 

tokoh masyarakat menggunakan beberapa jenis komunkasi untuk penyampaian 

aturan hidup yang benar untuk dijalankan oleh remaja. 

Berikut beberapa jenis komunikasi yang digunakan oleh tokoh masyarakat 

Gampong Paya Lipah: 

a. Komunikasi Menurut Cara Penyampaian 

Menurut cara penyapaian informasi dapat dibedakan menjadi : 

 Komunikasi Lisan 

Komunikasi secara lisan adalah jenis komunikasi yang terjadi secara 

langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, dimana ke dua belah pihak dapat bertatap 

muka.Cara ini digunakan oleh tokoh masyarakat Gampong Paya Lipah untuk 

membina remaja, baik dalam hal membimbing, menegur, maupun memberi 

perhatian kepada remaja. 

 Komunikasi Tertulis 
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Komunikasi tertulis adalah  komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk 

surat dan dipergunakan untuk menyampaikan yang beritanya dipandang perlu 

untuk ditulis dengan maksud tertentu. Cara komunikasi seperti ini dipergunakan 

oleh tokoh masyarakat untuk hal yang formal, dan lebih kepada sanksi 

administratif yang diberikan kepada remaja/masyarakat, seperti sanksi 

dikeluarkannya remaja dari gampong tersebut karena adanya kenakalan tertentu 

yang sangat fatal dan merugikan masyarakat banyak. Sanksi ini diambil atas 

kesepakatan antara perangkat desa Gampong Paya Lipah. 

 

 

 

b. Komunikasi Menurut Ruang Lingkup 

Ruang lingkup terjadinya komunikasi merupakan batasan subjek yang 

melakukan komunikasi. Maka dalam komunikasi menurut ruang lingkup dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

 Komunikasi Internal 

Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung dalam 

lingkungan organisasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan diantara anggota 

organisasi tersebut saja.Dalam hal ini komunikasi internal ini digunakan oleh 

tokoh masyarakat Gampong Paya Lipah untuk menyelesaikan masalah yang 

timbul dari masyarakat satu dengan masyrakat lainnya yang ada di desa tersebut. 

 Komunikasi Eksternal. 
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Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara 

organisasi kepada pihak yang ada di luar organisasi.Contohnya dalam hal 

penyelesaian masalah wargaGampong Paya Lipah dengan masyarakat desa 

lainnya. 

c. Komunikasi Memurut Aliran Informasi 

Komunikasi menurut aliran informasi dapat dibedakan sebagai berikut : 

 Komunikasi ke atas. 

Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada 

atasan.Seperti penyampaian masalah dari remaja kepada tokoh masyarakat. 

 

 

 Komunikasi ke bawah. 

Komunikasi ke bawah adalah kebalikan dari pada jenis komunikasi ke 

atas, yaitu jenis komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan.Contohnya 

komunikasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kepada remaja. 

d. Komunikasi Menurut Peranan Individu 

Dalam komunikasi ini peranan individu sangat mempengaruhi 

keberhasilan proses komunikasinya. Ada beberapa macam antara lain : 

 Komunikasi antar individu dengan individu yang lain. 

 Komunikasi antara individu dengan lingkungan. 

 Komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. 

Dalam komunikasi, individu berperan sebagai perantara antara dua 

kelompok atau lebih. 
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e. Komunikasi Menurut Jumlah yang Berkomunikasi 

Komunikasi yang selalu terjadi diantara sesama manusia baik perorangan 

maupun kelompok. Jumlah yang berkomunikasi akan mempengaruhi proses 

komunikasi itu sendiri, disamping sifat dan tujuan komunikasi itu dilaksanakan. 

Untuk itu dapat dibedakan sebagai berikut : 

 Komunikasi perseorangan. 

Komunikasi yang terjadi secara perseorangan atau individual antara 

pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga.Seperti 

remaja yang mengintropeksi dirinya sendiri tentang perilaku remaja tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Komunikasi kelompok . 

Komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat tentang 

masalah-masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam 

masyarakat.Seperti komunikasi dalam penyelesaian masalah yang ada didalam 

masyarakat. 

f. Komunikasi Menurut Kelangsungannya 

Didalam proses komunikasi dapat kita ketahui terjadinya interaksi dua 

belah pihak tersebut sebagai berikut : 

 Komunikasi Langsung 

Proses komunikasinya dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan 

perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh 

jarak.Contohnya seorang tokoh masyarakat Gampong Paya Lipah ketika menegur 

salah seorang remajanya. 
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 Komunikasi Tidak Langsung 

Proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau 

bantuan alat-alat atau media komunikasi. Komunikasi ini perlu dibantu atau 

dimediasi oleh sesuatu alat bantu. 

g. Komunikasi Menurut Maksud Komunikasi  

Bila diperhatikan dengan seksama, maka dapat diketahui bahwa 

komunikasi dapat terlaksana bila terdapat inisiatif dari komunikator maka maksud 

terlaksananya komunikasi lebih banyak ditentukan oleh komunikator tersebut. 

Menurut maksud dilakukan, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut : 

 Pidato  

 Ceramah  

 Memberi perasaran  

 Wawancara 

 Memberi perintah atau tugas  

Dengan demikian jelas bahwa inisiatif komunikator dalam hal ini tokoh 

masyarakat menjadi faktor penentu, demikian pula kemampuan komunikator 

tersebutlah yang memegang peranan keberhasilan proses komunikasinya. 

 

C. Peranan Pelaksanaan Pembinaan Mental Agama pada Remaja di 

Gampong Paya Lipah 

Pembinaan agama pada remaja tidak cukup hanya dipercayakan kepada 

keluarga saja, demikian juga tidak dapat dibenarkan jika hanya mengandalkan 

salah satu lembaga dari luar keluarga, karena remaja secara individual adalah 
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dipandang sebagai bagian anggota masyarakat yang tidak terpisahkan dari 

lapangan pergaulan dan pergumulan sosial secara terbuka. Oleh karena itu 

pertumbuhan agama pada keluarga agama akan berkembang dengan baik, apabila 

situasi dan kondisi keluarga senantiasa diwarnai dengan jiwa agama yang 

kemudian didukung oleh lingkungan sosial yang baik dan memberikan motivasi 

keagamaan yang baik dengan memantulkan perilaku sosial yang sehat.  

Dengan terciptanya lembaga sosial itu remaja akan dapat mengatasi dan 

dibantu melalui proses bimbingan dan penyuluhan di dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapi baik masalah yang ditimbulkan oleh konflik 

keluarga dan sebagainya. Keharusan membina hubungan yang harmonis antara 

keluarga dan lembaga pendidikan lainnya dituntut oleh adanya cita-cita dan tujuan 

yang sama yaitu melindungi, mendidik, dan membimbing remaja kepada alam 

yang benar sesuai dengan ajaran agama. 

Nilai keberhasilan tokoh masayarakat dalam pembinaan mental agama, 

tidak terlepas dari unsur-unsur pembinaan itu sendiri, yang terdiri dari materi 

pembinaan mental, metode pembinaan mental dan subyek atau pelaku pembinaan 

itu sendiri. Materi pembinaan mental agama yang telah diberikan sangat 

bermanfaat bagi kehidupan remaja dan materinya juga dianggap sudah baik. 

Tanggapan remaja terhadap metode yang dilakukan oleh para tokoh 

masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan mental agama adalah sangat baik. 

Diterimanya metode pembinaan mental agama, dikarenakan baiknya metode yang 

diterapkan, seperti halnya para tokoh masyarakat terjun langsung dalam proses 

pembinaan. 
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Mengenai media, para tokoh masyarakat mendapat kepercayaan untuk 

mengisi mimbar agama Islam melalui ceramah dan pengajian-pengajian umum 

sebagai media untuk memberikan fatwa kepada remaja dan umum untuk 

masyarakat. 

Untuk lebih jelasnya penulis mencoba menjabarkan secara terinci tugas keluarga, 

masyarakat, sekolah, dan lembaga-lembaga keagamaan (peranan tokoh 

masyarakat) sebagai berikut : 

1. Lembaga Pendidikan. 

Sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan formal yang mempunyai 

peranan sangat besar bagi pembinaan pribadi remaja yangberbudi luhur dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Oleh sebab itu diusahakan mereka tidak masuk 

lembaga pendidikan non Islam, karena nantinya akan berpengaruh terhadap 

pembentukan sikap serta perilaku remaja.Pertumbuhan agama pada anak didik 

yang sedang meningkat remaja akan berkembang dengan baik dan kepercayaan 

agamanya dapat bertahan dan lebih mendalam, khususnya di sekolah umum. Iklim 

pendidikan keagamaan harus ditingkatkan dengan memberi waktu tambahan 

untuk pembinaan mental keagamaan bagi siswa. 

Disamping itu guru yang harus menyadari betul-betul bahwa anak-anak 

didik yang dihadapi itu telah membawa bekal agama dalam pribadinya masing-

masing sesuai dengan pengalaman hidup yang dilaluinya dalam keluarga. 

Pengalaman dan rasa agama yang dibawa oleh anak itu sedemikian banyak 

macam dan ragamnya, sehingga tidak mudah bagi seorang guru agama yang tidak 

mengerti perkembangan jiwa agama yang dilalui anak pada umur-umur tertentu. 
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Suatu anggapan yang salahyang sering terjadi baik dari pihak orang tua/keluarga, 

orang umum, bahkan guru pada umumnya, juga guru agama yang tidak mengerti, 

yaitu persangkaan bahwa pendidikan agama untuk sekolah dasar itu mudah,hanya 

sekedar mengajar anak untuk pandai sholat, berdo'a, berpuasa, dan beberapa 

prinsip-prinsip pokok agama. 

 Anggapan yang salah itulah yang menyebabkan kurang berhasilnya 

pendidikan agama di masa yang lalu. Pendidikan agama, sesungguhnya jauh lebih 

berat dapat pengajaran pengetahuan umum apapun. Beratnya tidak terletak pada 

ilmiahnya, akan tetapi pada isi dan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan 

agama itu ditujukan kepada pembentukan sikap, pembinaan kepercayaan agama, 

dan pembinaan akhlak, atau dengan ringkas dikatakan pembinaan kepribadian 

disamping pembinaan pengetahuan agama anak. Jadi pendidikan agama itu 

ditujukan kepada anak seutuhnya, mulai dari pembinaan sikap dan pribadinya, 

sampai pembinaan tingkah laku (akhlaq) yang sesuai dengan ajaran agama. Guru 

agama yang ideal, adalah yang dapat menunaikan dua fungsi sekaligus, yaitu 

sebagai guru dan sebagai dokter jiwa yang dapat membekali anakdengan 

pengetahuan agama serta dapat membina kepribadian anak, menjadi seorang 

muslim yang dikehendaki oleh ajaran agama. 

Oleh karena itu, guru agama harus memenuhi persyaratan teknis dan 

ilmiah sebagai guru, disamping persyaratan kepribadian yang cukup untuk 

menjadi pembina jiwa agama. Dengan persyaratan itu diharapkanseorang guru 

agama akan dapat menumbuh suburkan keyakinan agamayang betul, yang dibawa 
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oleh anak dari rumah dan memperbaiki sikap danpendidikan yang terlanjur salah 

dalam keluarga dan pendidikan sebelumnya. 

 

2. Lembaga Keagamaan 

Yang dimasudkan lembaga keagamaan disini adalah masjid danpon-pes. 

Dalam upaya pembinaan agama dan remaja, lembaga keagamaaan tersebut 

hendaknya lebih dari tingkatkan peranannya yaitu tidak hanya dijadikan sebagai 

tempat pelaksanaan ibadah saja, tetapi juga di fungsikan sebagai pusat 

pengkaderan remaja masjid, pengajian agama dan diskusi-diskusi keagamaan 

yang bermanfaat bagi pendidikan dan perkembangan remaja. Dengan fungsi 

onalisasi lembaga keagamaan itu,para remaja akan dapat menyalurkan aspirasinya 

dan sekaligus remaja juga mendapatkan peluang untuk mengembangkan bakat dan 

potensi yang adadalam dirinya kearah yang positif. Disamping remaja dan 

berbagai kegiatan yang dilakukan dalam lembaga keagamaan itu harus diorganisir 

dengan baik sehingga ikatan perkumpulan itu akan lebih terarah dan membuahkan 

manfaat yang berdaya guna bagi pembinaan mental agamadan akhlaq remaja. 

Setelah menyadari sedemikian besar peranan lembaga keagamaan 

keagamaan itu, maka kehadirannya menuntut perhatian dan tanggung jawab dari 

semua pihak dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengisi lembaga keagamaan 

itu sarana pembinaan remaja dalam berbagai aspeknya. Untuk mencapai tujuan 

yang ada harus dilengkapi perpus yang lengkap dan memadai. Kerena dengan 

tersedianya perpustakaan gampong  itu akan membantu mendidik remaja untuk 

gemar membaca dan belajar sendiri, sekaligus dapat meningkatkan 
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pengetahuannya tentang ilmu keagamaan dan lain sebagainya.Yang bertanggung 

jawab atas terlaksananya pendidikan dan pembinaan mental agama dalam 

lembaga-lembaga keagamaan adalah setiap orang yang dipandang mempunyai 

keahlian dibidang ilmu keagamaan. Pendidikan agama yang dimaksudkan itu 

adalah Muballigh Figur seorang Muballigh dalam lembaga keagamaan adalah 

sangat besar pengaruhnya ucapan dan tingkahlaku perbuatannya, senantiasa 

menjadi ikutan bagi para pengikutnya. Itulah sebabnya seorang Muballigh tidak 

hanya memerlukan kelincahan berbicara, tetapi yang paling penting adalah sikap 

keteladanan yang baik dalam bentuk tingkah laku yang sehat sesuai dengan apa 

yang diucapkan. 

Demikian jika pembicara mental agama di gampong Paya Lipah 

dilaksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin remaja kita akan selalu patuh 

untuk menjalankan syari'at-syari'at dan norma-norma agama, menjadi remaja yang 

bertaqwa kepada Allah SWT, dengan tekun disiplin beribadah. Tetapi 

kenyataannya Pelaksanaan Pembinaan Mental Agama di gampong Paya Lipah 

belum terlaksana secara maksimal, baik pendidikan dalam keluarga, sekolah, 

masyarakat maupun lembaga keagamaan. 

 

3. Lingkungan Masyarakat 

Di lingkungan masyarakat merupakan tempat bernaungnya lingkungan 

pendidikan lainnya, yang secara umum lingkungan masyarakat juga harus dapat 

menanamkan rasa perjuangan dan nilai-nilai yang berdasarkan agama sebagai 
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alternatif dengan lingkungan masyarakat dalam hubungannya dengan pembinaan 

mental agama pada remaja adalah: 

a. Pihak ulama dan umara sebaiknya lebih banyak mengadakan pembinaan 

mental agama, baik yang bersifat untuk umum maupun khusus untuk para 

remaja. 

b. Para pemimpin-pemimpin agama, pengurus dan umara (pemerintahandesa) 

harus sadar, bahwa mereka tidak bisa bekerja tanpa mengikut sertakan para 

remaja, maka dalam kegiatan panitianya remaja diikut sertakan. Remaja-remaja 

diikut sertakan secara aktif dan diberi penghargaan yang wajar. Sedang yang 

tua-tua adalah menjadi penasehat. Juga lebih sering mengadakan pembinaan 

mental agama yang sifatnya khusus untuk remaja. Segala potensi yang ada 

dalam masyarakat seperti organisasi kepemudaan, karang taruna, irma dan 

organisasi sosial lainnya harus dioptimalkan dan harus dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai sarana sosial yang penting 

bagi pendidikan dan perkembangan remaja dalam berbagai aspeknya. Segala 

potensi masyarakat yang ada, harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga 

dapat berfungsi sebagai sarana sosial yang positif bagi pendidikan dan 

perkembangan remaja dalam berbagai aspeknya. 

Maka dari paparan diatas, langkah yang diambil oleh tokoh masyarakat 

gampong paya lipah dalam pelaksanaan pembinaan mental agama adalah dengan 

mengadakan pengajian desa, dan remaja diwajibkan untuk mengikuti pengajian 

tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan orang tua maupun masyarakat di 

gampong tersebut. Maka dari itu, harapan tokoh masyarakat dari pembinaan 
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mental agama pada remaja ini adalah mereka dapat menjauhi hal-hal yang tidak 

dianjurkan oleh agama. Dengan mengikuti anjuran dari agama maka kehidupan 

remaja akan lebih teratur dan penuh dengan norma agama. Setelah diterapkan di 

Gampong Paya Lipah, pembinaan mental agama pada remaja dinilai sangat 

ampuh untuk mengurangi kenakalan remaja di gampong tersebut. 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembinaan Remaja di 
Gampong  Paya Lipah dan Alternatif Penyelesaiannya 
 

1. Faktor pendukung  

a. Komunikator  

Keadaan tokoh masyarakat sebagai komunikator, mempunyai latar 

belakang pendidikan yang cukup dan adanya sumber kepercayaan dari masyarakat 

Kampung Paya Lipah (komunikan) yang ditentukan dari keahliannya dan 

kemampuaannya serta pengalamannya dalam penyampaian materi akhlak maupun 

pembinaan melalui peranan seorang Tengku Imam dihadapan masyarakatnya 

(komunikan), selain itu juga tengku imam Syarifuddin yang merupakan imam 

desa dari gampong paya lipah mempunyai daya tarik dalam penyampaian pesan 

moral dengan tutur bahasa yang tidak menyulitkan komunikan, sehingga 

masyarakat (komunikan) dapat mudah menerima pesan yang disampaikan oleh 

Tengku Imum Syarifuddin dan akan lebih berkesan bagi remaja.Maka dari itu, 

gampong paya lipah mempunyai sumber daya manusia yang baik untuk 

komunikator dalam hal pembinaan remaja di gampong tersebut. 

b. Masyarakat  
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Warga masyarakat (komunikan) berperan sebagai penerima pesan dari 

tengku (komunikator). Warga masyarakat dapat menerima keadaan tengku 

syarifuddin sebagai sosok tengku imum dikampung, hal ini dapat dilihat tidak ada 

terjadinya suatu pertentangan dalam masyarakat terhadap keadaan tengku 

syarifuddin, dan adanya kesadaran dalam diri masyarakat lingkungan beragama 

akan pentingnya penanaman nilai-nilai keislaman, serta di Gampong Paya Lipah 

banyak tokoh-tokoh agama (ustadz dan ustadzah) yang bisa membantu dalam 

pembentukan akhlak didalam masyarakat Gampong Paya Lipah. 

Masyarakat gampong paya lipah sendiri terutama orang tua bekerja 

bersama-sama dalam membina kelakuan dari remaja yang ada di gampong 

tersebut.Kegiatan yang dilakukan adalah menegur remaja dengan sapaan yang 

baik dan memberitahu kepada orang tua remaja yang berbuat tidak baik tersebut. 

Dalam hal ini, masyarakat di gampong Paya Lipah ini selalu saling ingat-

mengingatkan baik kepada remaja maupun orang tua dari remaja yang ada di 

gampong tersebut. 

 

c. Sarana  

Keberadaan pondok pasantren, majelis taklim, mesjid dan musalla sebagai 

sarana dalam pembentukan akhlak yang baik kepada remaja yang ada di Kampung 

Paya Lipah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini dilihat dari 

antusian warga masyarakat Kampung Paya Lipah untuk memberikan izin 

menggunakan sarana tersebut kepada remaja untuk memperbaiki pengetahuan 

agamanya. Dan sarana-sarana yang tersedia ini dinilai oleh tokoh masyarakta 
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cukup memadai dalam pembinaan mental agama remaja di gampong tesebut 

mengingat cakupan dalam wilayah satu desa itu. 

2. Faktor penghambat 

Dalam pembinaan akhlak yang dilakukan oleh Tengku Syarifuddin tentu 

saja tidak semuanya berjalan lancar, ada beberapa faktor yang menghambat proses 

dalam pembinaan akhlak remaja yaitu: 

a. Waktu  

Salah satu faktor penghambat dalam upaya pembinaan akhlak masyarakat 

kampung Paya Lipah adalah kurangnya pemanfaatan waktu. Kesibukan tengku 

Syarifuddin yang banyak menghabiskan waktunya diluar rumah, seperti sibuk 

didalam organisasi, kesibukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, 

mengajar dibeberapa majelis taklim yang ada diluar kampung Paya Lipah. Hal ini 

menjadi penghambat ketika ada warga masyarakat kampung Paya Lipah yang 

ingin bertemu beliau dirumahnya, untuk berkomunikasi atau meminta pendapat 

dan nasehat dalam masalah mereka.  

Selain itu, pada warga masyarakat kampung Paya Lipah itu sendiri yang 

tidak bisa memanfaatkan waktu kosong mereka, karena kesibukan mereka dalam 

pekerjaannya, sehingga warga masyarakat kampung Paya Lipah terbentur 

waktunya untuk mengikuti pengajian-pengajian rutin yang diadakan di majelis 

taklim dan mesjid. 

 

b. Kondisi  
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Kondisi disini adalah keadaan yang terjadi pada warga masyarakat 

kampung Paya Lipah itu sendiri, misalnya warga yang pendiam, yang mempunyai 

rasa takut, dan merasa kurang dekat dengan tengku imam. Hal ini disebabkan oleh 

faktor psikologis mereka, dimana ketika ada warga masyarakat kampung Paya 

Lipah ingin menyampaikan masalah pada tengku imam, mereka masih merasa 

segan. Oleh karena itu, hal ini menjadi penghambat tengku imum sebagai 

komunikator dalam menyampaikan materi atau pesan moral kepada warga 

masyarakat Paya Lipah sebagai komunikasi. 

c. Orang tua 

Peran orang tua sangat menentukan perilaku anaknya ketika dia sejak 

kecil. Sikap orang tua yang apatis (acuh tak acuh) terhadap pergaulan anak-anak 

mereka, dalam hal ini orang tua bersikap apatis (kurang tegas) untuk 

memerintahkan kepada anaknya agar mengikuti pengajian-pengajian yang 

diadakan dilingkungan kampung Paya Lipah, pada rumah mereka dekat dari 

tempat pengajian seperti mesjid dan majelis taklim. Selain itu juga sikap orang tua 

yang mementingkan kesibukan mereka masing-masing, sehingga menyebabkan 

kurangnya komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak. 

 

E. Alternatif Penyelesaian Hambatan  

Dari hasil interview dengan beberapa tokoh masyarakat, upaya kuratif 

yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan remaja tentunya juga bekerjasama 

dengan masyarakat lain dan khususnya dengan tokoh masyarakat. Upaya preventif 

yang dinilai cukup ampuh dalam menangani kenakalan remaja di Gampong Paya 
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Lipah adalah dengan memberikan pengetahuan agama yang lebih, memberikan 

bimbingan, dan mengisi waktu kosong remaja seperti mengadakan gotong royong, 

olahraga, dan kegiatan lainnya yang dapat mengisi waktu kosong remaja. 

Sedangkan upaya kuratif yang diambil di Gampong Paya Lipah adalah 

memberikan teguran, memberikan perhatian khusus kepeada remaja yang berbuat 

tidak baik, dan meyampaikan kepada orang tua remaja tentang kenakalan yang 

dilakukan oleh anaknya. 

Selain itu pelaksanaan pembinaan agama juga merupakan langkah yang 

baik yang diterapkan di gampong paya lipah, karena langkah ini dapat membawa 

remaja kepada hidup yang lebih mempunyai aturan terlebih aturan keagamaan 

dalam kehidupan sehari-hari.Pembinaan ini dilaksanakan oleh beberapa lembaga 

atau perseorangan seperti sekolah, ulama, orang tua, dan tokoh masyarakat yang 

ada di gampong tersebut. 

Menurut beberapa tokoh masyarakat ketika menghadapi anak yang sudah 

melampaui batas toleransi maka anak yang bersangkutan diserahkan ke meunasah 

untuk diberikan sanksi dan kalau masih saja tetap melakukan pelanggaran maka 

sudah menjadi kewenangan masyarakat untuk dikeluarkan dari gampong tersebut 

atau diberikan kesempatan agar tidak mengulangi pelanggaran lagi. 

Begitu juga dengan Bapak Alwan dan Bapak Sajid, ketika upaya preventif 

dan upaya kuratif sudah dilakukan semaksimal mungkin tetapi kalau anak yang 

bersangkutan tetap saja mengulangi perbuatannya maka langkah yang kemudian 

dilakukan yaitu dengan menyerahkan anak yang bersangkutan ke orang tuanya, 

biar orang tuanya tau perbuatan anaknya. 
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Upaya tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah kenakalan anak 

merupakan usaha dan tindakan yang memang harus dilakukan dalam rangka 

membimbing dan mendidik anak.Permasalahan yang dihadapi tokoh masyarakat 

dalam membimbing anak sangat komplek. Sebab usia anak yang menginjak 

remaja mengalami penyesuaian diri yang berawal dari adanya tuntutan kebutuhan 

biologis pada diri anak, serta untuk memperoleh kesenangan. Apabila kebutuhan 

yang demikian itu terhalang atau tidak terpenuhi, maka terjadilah frustasi, yakni 

perasaan kecewa sebab terjadinya kegagalan dalam mencapai keinginan.Rasa 

frustasi itulah yang kemudian menimbulkan berbagai aspek psikologi, misalnya 

sikap iri, benci, permusuhan, berprsangka dan sebagainya. 

Sedangkan anak yang tidak bisa melepaskan diri dari perasaan kecewa 

tersebut akan mengalami ketidakmampuan didalam mengadakan penyesuaian diri 

dengan lingkungannya. Ketidakmampuan yang demikian itu akhirnya 

berkembang menjadi penyimpangan tingkah laku atau kenakalan.Bagi tokoh 

masyarakat permasalahan ini harus dipahami sepenuhnya agar dapat memberikan 

solusi yang tepat, apabila menghadapi berbagai kenakalan remaja. 

Oleh karenanya masalah kenakalan remaja tentunya tidak saja menjadi 

tanggung jawab tokoh masyarakat saja melainkan harus ada kerjasama yang 

simultan dari para orang tua untuk bisa menanggulangi masalah tersebut.Apasaja 

yang peran tokoh masyarakat di gampong paya lipah dalam menangani kenakalan 

remaja dapat diterapkan di gampong-gampong yang lain sehingga harapan dan 

cita-cita bersama dapat terwujud.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab dimuka, maka dapat 

ditarik kesimpulan faktor penyebab kenakalan remaja gampong Paya Lipah 

adalah: 1)Peran tokoh masyarakat gampong paya lipah kecamatan peureulak kota 

dalam membina remaja sangat baik. 2) Komunikasi yang terbangun antara tokoh 

masyarakat dan remaja cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala. 3) 

Adapun bentuk pembinaan remaja di gampong paya lipah dimulai dari keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

 

B. Saran  

Berikut ini merupakan sumbangan pemikiran atau saran peneliti tentang 

beberapa hal yang bersifat kondusif. Demi keberhasilan peran tokoh masyarakat 

dalam mengatasi kenakalan remaja yaitu:  

1. Untuk mencapai hasil yang maksimum dalam mengatasi kenakalan 

remajakhususnya di gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak Kabupaten 

Aceh Timur hendaknya tokoh masyarakat meningkatkan kerjasama dengan 

sesama orang tua maupun pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pendidikan 

dalam lembaga tersebut. 

2. Hendaknya tokoh masyarakat menyadari bahwa pendidikan agama bukanlah 

sekedar pengetahuan agama dan melatih ketrampilan anak dalam 
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melaksanakan ibadah akan tetapi lebih luas dari pada itu yaitu membentuk 

kepribadian anak menuju terciptanya insan kamil.  
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