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ABSTRAK 

INTERAKSI SOSIAL DAN PERILAKU KEAGAMAAN REMAJA 

KOMUNITAS GENG MOTOR DESA TEGAL REJO                     

KECAMATAN BELITANG OKU TIMUR 

OLEH : 

NILA BUDIARTI 

Interaksi sosial yaitu suatu hubungan antara individu atau lebih, dimana 

kelakuan individu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu 

yang lainnya dan bahkan sebaliknya. Perilaku remaja saat ini cenderung mendekati 

perilaku yang negatif. Seperti pergaulan yang ada di kalangan remaja pada saat ini 

yaitu terbentuknya suatu komunitas geng motor yang rata-rata diawali dari 

perkumpulan remaja yang hobi memodivikasi motor. Seperti halnya komunitas geng 

motor yang berada di Desa Tegal Rejo yang para anggotanya yakni para remaja yang 

berusia 15-21 tahun yang sama-sama memiliki hobi memodivikasi motor vespa dan 

mempunyai kesamaan dalam berbagai hal. Remaja yang ada di Desa Tegal Rejo yang 

tergabung dalam anggota komunitas geng motor tersebut terkadang melakukan 

tindakan negatif. Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti interaksi sosial dan 

perilaku keagamaan remaja komunitas geng motor Desa Tegal Rejo dengan rumusan 

masalah “Bagaimanakah interaksi sosial komunitas geng motor Desa Tegal Rejo?, 

Bagaimana perilaku keagamaan komunitas geng motor Desa Tegal Rejo?.” Penelitian 

ini dilaksanakan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang OKU Timur jenis kualitatif. 

Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus 

kajian adalah membahas interaksi sosial anggota komunitas geng motor dan perilaku 

keagamaan remaja komunitas geng motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

interaksi antar anggota komunitas geng motor sudah terjalin dengan baik, karena 

mereka mempunyai solidaritas yang tinggi dan saling mengerti satu sama lain, 

mereka melakukan interaksi secara langsung maupun tidak langsung yakni 

berinteraksi melalui media sosial. Perilkau keagamaan komunitas geng motor 

memiliki bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh teman sebaya, hal ini dikarenakan 

kurang nya pendidikan pengetahuan tentang agama terhadap remaja, mereka sering 

sekali melanggar norma-norma agama yakni seperti minum-minuman keras, dan 

kurang dalam menjalankan ibadah misal nya sholat dan puasa ketika ramadhan, 

hendaknya para anggota komunitas lebih mengetahui mendalam mengenai agama, 

sehingga kehidupan para remaja komunitas geng motor lebih terarah dengan baik. 

Kata kunci : interaksi sosial, remaja, perilaku keagamaan, komunitas geng 

motor 
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MOTTO 

  

 َ َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ  َدِدلُد اْلِعَقاِ                           َوتََعاَونُوا َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تََعاَونُوا َعلَي اْْلِ

                                                                      

Artinya:  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya“(Q.S. Al-Mâidah:2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena 

judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi proposal skripsi. 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam 

judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan 

terhadap judul seperlunya, adapun judul skripsi ini adalahINTERAKSI 

SOSIAL DAN PERILAKU KEAGAMAAN REMAJA KOMUNITAS 

GENG MOTOR DESA TEGAL REJO KECAMATAN BELITANG 

OKU TIMUR 

 Interaksi sosial yaitu suatu  hubungan timbal balik antara individu 

yang satu dengan individu yang lainnya maupun dari satu kelompok dengan 

kelompok lainnya. Orang yang saling bertegur sapa, berjabat tangan mereka 

sebenarnya telah melakukan suatu interaksi sosial. Di dalam kehidupan 

sehari-hari terdapat tiga pola interaksi sosial.  Pola-pola interaksi sosial itu 

adalah interaksi antara individu, interaksi antara individu dengan kelompok 

dan interaksi antara kelompok dengan kelompok.
1
 

                                                             
1
Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h.50.  
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 Interaksi sosial dalam penelitian ini adalah suatu hubungan yang 

saling mempengaruhi anatara individu atau lebih yakni hubungan antar 

anggota komunitas geng motor. 

 Menurut Hasan Langgulung perilaku adalah segala aktivitas 

seseorang, yang dapat diamati.
2
 Agama berasal dari kata sangsekerta yang 

artinya “tidak kacau” agama di ambil dari dua akar suku kata, yaitu a yang 

berarti “tidak” dangamayang berarti “kacau”. Hal ini mengandung pengertian 

bahwa agama adalah suaatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar 

tidak kacau.
3
 

 Perilaku keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

aktivitas seseorang yakni para anggota komunitas geng motor yang 

melakukan ibadah misalnya sholat, puasa, atau menghormati orang tua 

ataupun menghormati orang lain. 

 Remaja yaitu peralihan dari  masa anak-anak ke masa remaja  yang 

diikuti dengan tanda-tanda tercapainya identitas diri dan penyesuaian diri serta 

dapat menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam 

kepribadiannya, mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri 

dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan, mencapai posisi yang dapat 

diterima oleh masyarakat.
4
 

                                                             
2
 Hassan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Maarif 

2008), h. 139. 
3
Dadang kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) h. 13. 

4
Sarlito W. Sarwono, Psikologi remaja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 19. 



3 

 

 Menurut J. Dwi Narwoko, dan Bagong Syanto, remaja dibagi menjadi 

tiga tahapan, tahapan pertama yaitu remaja awal yakni remaja yang berusia 

(12-15tahun),kemudian tahap kedua yaitu remaja pertengahan remaja yang 

berusia (15-18tahun) dan yang ketiga yaitu remaja akhir remaja yang berusia 

(18-21tahun).
5
 

 Remaja dalam penelitian ini adalah peralihan dari masa anak-anak 

dengan masa remaja yang mengalami suatu perkembangan pada semua aspek 

atau fungsi untuk memasuki masa dewasa, yakni mulai dari usia 15 tahun 

sampai usia 21 tahun. 

 Komunitas merupakan kelompok sosial terdiri atas beberapa orang 

yang menyatukan diri karena mempunyai kesamaan dalam banyak hal. 

Misalnya, kebutuhan, kepercayaan, maksud, minat, bakat, hobi, dan kesamaan 

lain, sehingga mereka merasa nyaman ketika menyatukan diri karena merasa 

ada teman dalam hal yang sama. Sekalipun hal itu dianggap unik bahkan, 

ganjil oleh orang lain.
6
 

 Komunitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai hobi yang 

sama yaitu memodifikasi motor vespa dan yang mempunyai kesamaan dalam 

berbagai hal, serta mempunyai aturan-aturan dan tujuan tertentu. 

                                                             
5
J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan, (Jakarta 

:Pernada Media Group, 2004), h. 79. 
6
Ibid, h. 22. 
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 Geng motor adalah bagian dari suatu kultur atau budaya dari 

masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja dengan latar belakang 

sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama yang mengasosiasikan diri dengan 

bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Kelahiran geng motor rata-rata 

diawali dari kumpulan para remaja yang hobi memodifikasi motor, yang hobi 

balapan liar, serta aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam mnjelang 

dini hari dijalan raya.
7
 

 Geng motor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

perkumpulan para remaja yang mempunyai hobi memodifikasi motor vespa  

serta  menjadi tempat untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan maupun 

kepuasan diri bagi para remaja, di dalam geng motor mereka mendapatkan 

rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar remaja yang membuat mereka 

merasa nyaman, nama geng yakni istilah yang popular dimasyarakat sekitar. 

 Maksud dari penelitian ini merupakan cara berhubungan antar anggota 

komunitas geng motor, yang para anggota komunitas geng motor itu sendiri 

yakni para remaja yang berusia 15 sampai dengan 21 tahun yang melakukan 

ibadah seperti sholat, puasa, menghormati atau menghargai orang lain ataupun 

menghargai orang tua, yang mana disini agama mempunyai sifat-sifat 

keagamaan yang terdapat pada agamanya agar kehidupan sehari-harinnya 

                                                             
7
Lulu Riszeki Yuliani. “Profil Perilaku Agresif Pada Remaja Laki-Laki Anggota  Geng 

Motor” Studi Kasus Terhadap Tiga Orang Remaja Laki-Laki Anggota Geng Motor. Skripsi Jurusan 

Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Artikel Diakses Pada Tanggal 25 

oktober 2019 dari http://repository.upi.edu/operator/uploads/s_a0251_060503_chapter4.pdf. 

http://repository.upi.edu/operator/uploads/s_a0251_060503_chapter4.pdf
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tidak melanggar aturan kehidupan atau untuk mengatur kehidupan para 

komunitas geng motor ini agar tidak kacau. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Melihat penegasan judul diatas maka penulis mempunyai beberapa 

alasan dalam menulis skripsi ini.Adapun alasan yang membuat penulis 

memilih meneliti permasalahan tersebut diantaranya: 

1. Alasan Objektif Ilmiah 

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang harus di perhatikan 

perkembanganya. Di era globalisasi saat ini banyak sekali generasi muda 

yang melanggar norma dan agama. Remaja yang ada di Desa Tegal Rejo 

Kecamatan Belitang mempunyai perilaku menyimpang seperti adanya 

suatu komunitas geng motor yang mengakibatkan para anggota komunitas 

geng motor ini sampai lalai akan kewajibannya yakni menjalankan sholat 

lima waktu, puasa, yasinan dan menghormati orang tua.  

2. Alasan Subjektif Ilmiah 

Tersedianya sumber informasi yang berkenaan dengan masalah tersebut, 

baik teori maupun yang di peroleh dari penelitian lapangan. Judul ini 

sangat berkaitan dengan prodi Sosiologi Agama. Dimana yang menjadi 

objek kajian penelitian adalah Interaksi Sosial dan Perilaku Keagamaan 



6 

 

Remaja Komunitas Geng Motor Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang 

Oku Timur. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Manusia sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

makhluk yang sadar. Kesadaran manusia itu dapat disimpulkan dari 

kemampuannya untuk berfikir, berkehendak, dan merasa. Dengan fikirannya 

manusia mendapatkan (ilmu) pengetahuan, dengan kehendaknya manusia 

mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaan manusia dapat mencapai 

suatu kebahagiaan
8
.  

 Sejarah manusia dalam kesehariaannya butuh hubungan timbal balik 

baik dengan cara individu dengan individu, individu dengan kelompok 

maupun kelompok dengan kelompok yang mana manusia saling bertemu, 

berbicara, bekerja sama dan seterusnya untuk mencapai tujuan yang bersama, 

mengadakan persaingan, pertikaian, dan menentukan sistem serta membentuk 

hubungan yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang 

menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada
9
. Maka dapat 

dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri atau manusia sangat 

                                                             
8
 DadangKahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) h 5. 

9
Ibid, h.55.  
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bergantung pada sesamanya dalam mencapai tujuaan perorangan dan 

kolektif
10

. 

 Menurut Abu Ahmadi interaksi sosial adalah suatu hubungan antara 

individu atau lebih, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah, 

atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya dan bahkan sebaliknya
11

. 

 Masa remaja merupakan masa dimana dianggap sebagai masa yang 

mempunyai tingkat emosional tinggi,  karena di masa remaja ini dimana 

mereka telah memiliki keinginan untuk bebas untuk menentukan nasib 

mereka sendiri. Jika di masa remaja ini mereka terarah dengan baik, maka ia 

akan menjadi seorang individu yang baik dan mempunyai tanggung jawab, 

tetapi jika mereka tidak terbimbing dengan baik maka akan bisa menjadi 

seseorang yang tidak mempunyai masa depan yang lebih baik
12

. 

 Secara umum pengertian dari remaja yaitu peralihan dari  masa anak-

anak ke masa remaja  yang diikuti dengan tanda-tanda tercapainya identitas 

diri dan penyesuaian diri serta dapat menerima dan mengintegrasikan 

pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya, mencapai kedewasaan dengan 

kemandirian, kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan, 

mencapai posisi yang dapat diterima oleh masyarakat, mengembangkan hati 

                                                             
10

Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, David O. Sears, Psikologi Sosial, (Jakarta: Prenada 

media Group, 2009), h.154. 
11

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h.49. 
12

 Hisam Sam, “Remaja” 7 Pengertian  Menurut Para Ahli dan Ciri-cirinya, Diposting Pada 

03/09/2018, https://www.dosenpendidikan.com diakses pada tanggal 16/05/2019. 

https://www.dosenpendidikan.com/
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nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan 

lingkungannya dan dapat memecahkan suatu maslah dalam kehidupannya
13

. 

 Perilaku remaja saat ini cenderung mendekati perilaku yang negatif. 

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya dengan berkembangnya era globalisasi ini 

gaya hidup dan perilaku remaja terpengaruh oleh budaya luar. Perilaku ini 

bisa disebut dengan suatu tindakan sosial yang mendasar.  

 Namun, pada saat ini masyarakat telah menunjukkan perilaku sosial 

yang ada pada setiap individu, seperti pergaulan yang ada di kalangan remaja 

pada saat ini yaitu terbentuk nya suatu komunitas geng motor yang rata-rata 

diawali dari kumpulan remaja yang hobi memodifikasi motor. Dengan adanya 

komunitas geng motor ini yang sering melakukan kopdar dan touring, para 

remaja yang ada di komunitas geng motor ini rata-rata memiliki tato, dengan 

memiliki tato mereka beranggapan bahwa diri mereka mempunyai seni, dan 

mereka mempunyai kepuasan tersendiri. 

 Komunitas geng motor yang berada di daerah Tegal Rejo ini dibentuk 

pada tanggal 28 September 2009 yang di ketuai oleh Okta Supriyanto. Para 

anggota komunitas geng motor ini rata-rata para remaja yang hobi 

memodifikasi motor, dan komunitas geng motor ini biasanya melakukan 

kegiatan seperti touring, baksos dan lain-lain. Setiap malam minggu biasanya 

para komunitas geng motor ini selalu berkumpul atau biasanya mereka 

                                                             
13

 Ibid, h. 19. 
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menyebutnya dengan kopdar dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi 

diantara mereka.
14

 

 Para remaja beranggapan bahwa jika tidak mengikuti geng motor 

maka mereka tidak di anggap gaul. Tetapi para remaja tidak memikirkan akan 

dampak yang akan timbul dari komunitas geng motor ini, dan akhirnya 

banyak orang tua yang menjadi khawatir mengenai anak-anak mereka yang 

ikut terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan remaja tersebut.
15

 

 Fakta dan fenomena geng motor tersebut yang terkadang melakukan 

tindakan negatif, maka atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik 

memandang perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam 

mengenai “Interaksi Sosial Dan Perilaku Keagamaan RemajaKomunitas Geng 

Motor Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Oku Timur”. 

D. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang OKU Timur. 

Penulis terfokus pada interaksi sosial antar komunitas geng motor dan prilaku 

keagamaan komunitas geng motor yang kurang melakukan pengamalan 

ibadah seperti sholat, puasa, dan yasinan. 

 

                                                             
14

Jarwoto, Anggota Komunitas Geng Motor Vespa, Wawancara pada tanggal 24 Oktober 

2019. 
15

Herman, Anggota Komunitas Geng Motor Vespa, , Wawancara pada tanggal 24 Oktober 

2019. 



10 

 

E. Rumusan Masalah 

 Atas dasar latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah interaksi sosial komintas geng motor DesaTegal Rejo? 

2. Bagaimana perilaku keagamaan komunitas geng motor DesaTegal Rejo? 

 

F. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin di capai dalam sebuah 

penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui interaksi sosial komunitas geng motor DesaTegal 

Rejo. 

2. Untuk mengetahui perilaku keagamaan komunitas geng motor Desa Tegal 

Rejo. 

 

G. Signifikasi Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini adalah dampak dari tercapainya tujuan, serta 

untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang di lakukan oleh 

peneliti, kemudian  terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan secara praktis dan 

secara teoritis. 
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1. Secara Praktis 

a. Sebagai bentuk kepedulian penulis dalam melihat interaksi sosial antar  

komunitas geng motor sebagai upaya mewujudkan sebuah karya agar 

dapat digunakan untuk kepentingan di masa yang akan datang. 

b. Untuk membuka wawasan kepada para remaja khususnya para 

komunitas geng motor bahwasanya betapa pentingnya pengamalan 

ibadah agar menjadi penyelamat baik di dunia maupun di akhirat. 

2. Secara Teoritis 

a. Penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai 

sosiologi agama melalui pendekatan terhadap masyarakat dengan 

segala dinamika dan geajala yang terjadi. 

b. Agar dapat mengembangkan teori Sosiologi Agama dalam konteks 

interaksi sosial. Serta menambah khazanah pustaka bagi mahasiswa 

fakultas Ushuluddin pada khususnya dan referensi perpustakaan UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

 Secara umum penelitian ini membahas tentang  interaksi sosial dan 

perilaku keagamaan remaja komunitas geng motor untuk mengetahui keaslian 

dari penelitian ini, diperlukan adanya pencarian dan penelusuran terhadap 

penelitian yang sudah ada. Dan terkait dengan permasalahan dari penelitian 

ini, maka telah dijumpai beberapa hasil penelitian tersebut sebagai berikut: 
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1. Skripsi Irvan Matondang yang berjudul “Kenakalan Remaja Dalam 

Komunitas Geng Motor (Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox 

Duren Sawit Jakarta Timur)” Program Sarjana Sosial Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011. Skripsi ini menjelaskan 

tentang Geng motor yang diisi oleh kalangan remaja, sering melakukan 

perilaku negatif atau menyimpang dari norma-norma sosial di masyarakat. 

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan, perbedaannya yaitu jika penelitian Irvan Matondang ini lebih 

terfokus pada kenakalan remaja yang ada pada komunitas geng motor P-

Dox, disini penulis akan lebih terfokus dengan pola interaksi sosial 

komunitas geng motor vespa dan perilaku keagamaan remaja anggota 

komunitas geng motor.  

2. Skripsi Hardiknas Agung Hidayatulloh yang berjudul “Konsep Diri 

Komunitas Vespa Jatilawang Scooter Independent ( JSI )” Program Sarjana 

Sosial Institut Agama Islam Negri Purwokerto Tahun 2017. Skripsi ini 

menjelaskan tentang kemunculan motor vespa yang berawal dari 

pertumbuhan dunia global serta peningkatan pertumbuhan para pengguna 

sepeda motor. Rasa solidaritas terhadap sesama scooterist diwujudkan 

dalam kesetiakawanan yang erat dalam komunitas vespa. Kesetiakawanan 

ini kemudian diwujudkan para scooterist dengan perilaku yang selalu 

peduli terhadap sesama scooterist. Penelitian ini mempunyai perbedaan 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan, perbedaannya yaitu jika 
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penelitian ini lebih menjelaskan tentang konsep diri dan komunitas geng 

motor vespa yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, sedangkan penulis 

disini akan lebih terfokus pada interaksi sosial komunitas geng motor vespa 

dan prilaku keagamaan remaja anggota komunitas geng motor. 

 

I. Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu.
16

Metode penelitian adalah salah 

satu usaha yang di gunakan oleh seorang peneliti untuk mengetahui keabsahan 

atau kebenaran suatu permasalahan sosial. Dalam penelitian ini, penyusun 

menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan pada objek yang 

alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dibuat-buat dan 

dimanipulasi oleh penelitinya, dan kehadiran penelitinya tidak mempengaruhi 

keadaan pada objek yang diteliti.
17

 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal 

yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

 Metode pendekatan yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan sosiologis. 

 

                                                             
16

Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung:Alfabeta, 2014) h.8. 
17

Ibid, h.8. 
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 Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang digunakan di dalam 

menelaah masyarakat, akan banyak berhubungan dengan kelompok-

kelompok sosial, meneliti kehidupan keompok tersebut secara ilmiah.
18

 

Sebuah pendekatan dimana peneliti menggunakan logika-logika dan teori-

teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan 

fenomena sosial keagamaan. 

 Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini adalah ketika penulis 

mengamati komunitas geng motor yang ada di Desa Tegal Rejo, 

bagaimana interaksi antar anggota komunitas geng motor serta perilaku 

keagamaan yang ada pada komunitas geng motor yang mana agama ini 

mempunyai sifat-sifat untuk mengatur kehidupan mereka agar tidak kacau. 

Menggunakan pendekatan-pendekatan dan teori dalam ilmu sosiologi baik 

dalam interaksi sosial remaja dengan kelompok maupun interaksi sosial 

remaja dengan masyarakat. 

2. Desain Penelitian 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu naratif. Tujuan 

menggunakan naratif yaitu untuk menggali kehidupan individu dan 

individu tersebut diminta untuk menyediakan cerita tentang kehidupan 

mereka. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu diceritakan kembali 

oleh penulis dalam bentuk kronologi naratif. Desain dalam penelitian ini 

                                                             
18

 Soerjono Sokanto, Sosiologi suatu pengantar, ( Jakarta : PT  Remaja Rosda karya, 2002),  

h. 95. 
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menceritakan bagaimana interaksi sosial komunitas geng motor dan 

prilaku keagamaannya yang ada di Desa Tegal Rejo. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang OKU 

Timur. Penulis memilih Desa Tegal Rejo sebagai tempat penelitian karena 

menurut penulis para remaja yang mengikuti komunitas geng motor yang 

ada di Desa Tegal Rejo harus diketahui interaksi sosial dan perilaku 

keagamaannya. 

a. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas satu objek dan 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
19

Populasi dalam penelitian ini yaitu para remaja anggota 

komunitas geng motorvespa yang ada di Desa Tegal Rejo, untuk yang 

menjadi member komunitas geng motor vespa yakni  ada 30 orang 

(member).
20

 

 

 

 

 

                                                             
19

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.108. 
20

Herman, Anggota Komunitas Geng Motor Vespa, Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 

2019. 
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b. Sampel 

 Teknik pengambilan sampel adalah sebagian atau wakil yang akan 

diteliti.
21

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 

Purposive Sampling (sampling bertujuan) adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu dan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Memilih orang yang akan di jadikan sampel  yang benar-benar memiliki 

atau mengetahui kopetensi dengan topik penelitian.
22

 Sampel yang akan 

diambil berdasarkan kriteria tertentu yaitu, penduduk yang berdomisili di 

desa Tegal Rejo yang berusia 15-21 tahun, kemudian mempunyai motor 

vespa, dan yang aktif dalam kegiatan kopdar. Peneliti mengambil sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas: 

Ketua Komunitas geng motor : 1 orang 

Wakil ketua   : 1 orang 

Anggota   : 5 orang 

Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berada di Desa 

Tegal Rejo yang mengetahui tentang komunitas geng motor, orang tua 

remaja yang anaknya mengikuti komunitas geng motor, sekertaris desa 

dan tokoh agama. Peneliti mengambil informan dalam penelitian ini 

berjumlah 7 orang yang terdiri atas 

Sekertaris desa : 1 orang 

                                                             
21

Ibid, h.17. 
22

 Sugiono, Statistik Untuk Penenlitian (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 68. 



17 

 

Tokoh agama  : 1 orang 

Tokoh masyarakat : 2 orang 

Orang tua remaja  : 3 orang  

4. Prosedur Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Dalam penelitian ini ada tiga teknik, yaitu observasi, wawancara atau 

interview, dan dokumentasi untuk memudahkan mendapatkan hasil dari 

suatu penelitian tersebut. 

a. Observasi 

 Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan dengan cara 

pengumpulan bahan keterangan, yaitu dengan menggunakan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis.
23

 

 Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non 

partisipan, yang mana peneliti hanya mengamati interaksi sosial 

komunitas geng motor dan prilaku keagamaan hanya dengan penglihatan 

saja, peneliti hanya mendatangi perkumpulan komunitas geng motor lalu 

mengamati para komunitas geng motor tersebut tanpa berpartisipasi 

didalamnya, seperti ikut setiap kegiatan para komunitas geng motor 

kopdar dan touring. 

                                                             
23

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h.186. 
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b. Wawancara atau Interview 

 Wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau percakapan secara 

langsung kepada responden. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara yang mengajukkan pertanyaan dan yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Dalam wawancara, peran 

pewawancara untuk memperoleh kerja sama dengan responden sangat 

penting.
24

 

 Interview yang digunakan adalah interview bebas dan interview 

terpimpin. Interview bebas adalah interview bebas menanyakan 

pertanyaan apa saja yang masih termasuk kedalam penelitian. Dan 

interview terpimpin adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan 

sudah tersusun dan sistematis.
25

 

 Tujuan melakukan interview ini adalah agar memudahkan dalam 

penelitian, narasumber yang akan diberikan oleh pewawancara adalah para 

anggota komunitas geng motor vespa yang ada di Desa Tegal Rejo. 

Peneliti akan menanyakan pertanyaan yang berkaiatan dengan interaksi 

sosial komunitas geng motor dan tentang prilaku keagamaan para 

komunitas geng motor. 

 

 

                                                             
24

Irawan Soehartono, Motode Penelitian Sosial, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 

68. 
25

Ibid, h.127. 
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b. Dokumentasi 

 Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi responden.
26

Dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.Dokumentasi yang akan 

digunakan oleh peneliti yaitu foto-foto para anggota komunitas geng 

motor yang berada di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang OKU Timur. 

Foto-foto yang dimaksud dalam penelitian ini foto-foto para anggota 

komunitas geng motor yang sedang melakukankopdar atau para 

komunitas yang tidak melakukan ibadah ketika sudah memasuki waktu 

ibadah, dan foto-foto ketika peneliti sedang melakukan wawancara kepada 

narasumber, serta data-data yang berkaitan dengan data profil Desa Tegal 

Rejo Kecamatan Belitang OKU Timur. 

5. Prosedur Analisis Data 

 Analisa data adalah penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan 

jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang 

lainnya untuk memperoleh kejelasan.
27

 

 Selanjutnya, setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari 

lapangan, tahap selanjutnya adalah analisa data. Tahap ini merupakan 

                                                             
26

Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, dan Aplikasi,  

(Universitas Brawijaya Press : 2017), h. 112. 
27

Soejono Soekamargono,Filsafat dan Ilmu Pengetahuan  (Yogyakarta : Nurcahaya , 2000), 

h, 41.   
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tahap yang penting dan menentukan makna dan nilai yang terkandung 

dalam data. Pada tahap  inilah data diolah dan dianalisa sedemikian rupa 

sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diajukan dalam 

penelitian.
28

 

 Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Menurut Kartini 

Kartono analisa kualitatif adalah data mengenai opini, keterampilan, 

aktivitas sosialitas, kejujuran atau sikap simpati dan lainnya. Jenis 

penelitian kualitatif berdasarkan data yang muncul berwujud kata-kata dan 

bukan rangkaian kata. Serta dengan metode deskriptif artinya melukiskan 

variabel demi variabel satu demi satu yang bertujuan mengumpulkan 

informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada atau 

mengidentifikasi masalah.
29

 

 Dari hasil analisa dapat ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif 

yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian yang 

masih bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Dari analisa dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok-pokok 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
30

 

 

 

                                                             
28

Ibid, h, 43. 
29

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.136. 
30

Ibid, h.138. 
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6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Menurut Miles dan Huberman pengolahan data dilakukan dengan tiga 

tahapan yang pertama yaitu reduksi data dimana data yang diperoleh dari 

lapangan yang jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, semakin 

lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan 

semakin banyak kompleks dan rumit. Kedua yaitu display data (penyajian 

data) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel, grafik, dan sebagainya. Penyajian data merupakan 

proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau 

pengelompokkan-pengelompokkan yang diperlukan. Ketiga yaitu 

penarikan kesimpulan (verifikasi) kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan. 
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BAB II 

INTERAKSI SOSIAL KOMUNITAS GENG MOTOR DAN PERILAKU 

KEAGAMAAN REMAJA 

A. Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

   Manusia isebagai imakhluk imultidimengsional, imemiliki iakal 

ipikiran idan ikemampuan iuntuk iberinteraksi isecara ipersonal imaupun 

isosial.
1
 iManusia iselalu imelakukan ihubungan itimbal ibalik idengan 

imanusia iyang ilainnya iyakni idalam irangka iuntuk imemenuhi ikebutuhan 

ihidupnya. iDalam ikehidupan imanusia iselalu idihadapkan idengan 

ihubungan ibersama, iantara iindividu iyang isatu idengan iindividu iyang 

ilainnya. iInteraksi iini iterjadi iapabila iseorang iindividu imelakukan isuatu 

itindakan iyangimenimbulkan isuatu ireaksi idari iindividu-individu iyang 

ilain, isehingga iterjadi isuatu iinteraksi idalam ikehidupan isosial.
2
 I 

  Interaksi isosial idapat idiartikan isebagai ihubungan-hubungan isosial 

iyang idinamis. iHubungan isosial iyang idimaksud idapat iberupa ihubungan 

iantar iindividu iyang isatu idengan iindividu iyang ilainnya, iantar iindividu 

idengan ikelompok, idan iantar ikelompok iyang isatu idengan iyang ilainnya. 

iDalam iinteraksi ijuga iterdapat isimbol, idimana isimbol iini idiartikan 

                                                             
1

 iM. iBurhan iBungin, iSosiologi iKomunikasi i i(Jakarta: iKencana iPrenadamedia iGroup, i2006), 

ih. i25. i 
2

 iBagus iPriyanto, i“Interaksi iSosial iAnak-Anak iJalanan iDengan iTeman 

Sebaya iDi iYayasan iSetara iKota iSemarang” i i(Skripsi i2016), i ih. i101. 
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isebagai isesuatu iyang inilai iatau imaknanya idiberikan ikepadanya ioleh 

imereka iyang imenggunakannya. 

  Menurut iH. iBonner, iinteraksi isosial iadalah isuatu ihubungan iantar 

idua iatau ilebih iindividu, idimana ikelakukan iindividu iyang isatu 

imempengaruhi, imengubah iatau imemperbaiki ikelakuan iindividu iyang ilain 

iatau isebaliknya.
3
 

  Interaksi isosial imerupakan ikunci isemua ikehidupan, iinteraksi 

isosial iini itidak iakan iterjadi iapabila itidak imemiliki idua isyarat iyaitu 

iadanya ikontak isosial idan iadanya isuatu ikomunikasi
4
 iBertemunya 

iindividu isecara ibadaniah ibelaka itidak iakan imenghasilkan ipergaulan 

ihidup idalam isuatu ikelompok isosial. iPergaulan ihidup isemacam iitu ibaru 

iakan iterjadi iapabila iindividu-individu iatau ikelompok-kelompokimanusia 

ibekerja isama, isaling iberbicara, idan iseterusnya iuntuk imencapai isuatu 

itujuan ibersama, imengadakan ipersaingan, ipertikaian idan ilain isebagainya. 

I 

  Beberapa ipendapat idiatas imaka iinteraksi isosial imerupakan 

ihubungan i itimbal ibalik iantara iindividu iyang isatu idengan iindividu iyang 

ilain, iatau ihubungan iantara iindividu idengan ikelompok, idan ihubungan 

iantara ikelompok idengan ikelompok idalam iberbagai ibentuk iseperti ihalnya 

                                                             
3

 iW.A. iGerungan, iPsikologi iSosial, i(Bandung: iEresco, i1996), iCet. i13 ih. i57. i 
4

 iSoerjono iSoekamto, iFaktor-faktor iDasar iInteraksi iSosial idan iKepatuhan ipada iHukum, 

i(Jakarta: iPT iRaja iGrafindoPersada), ih. i491. i i 
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ikerjasama iataupun isautu ipertikaian iuntuk imencapai itujuan imasing-

masing idalam irangka imemenuhi ikebutuhan ihidup. 

  Interaksi isosial iyang iberkaitan idengan ipenelitian iini iyaitu 

idisebabkan ioleh ikemampuan iseseorang idalam imelakukan ihubungan 

itimbal ibalik iantar ianggota ikomunitas igeng imotor imelalui ikontak isosial 

iyang ibersifat idinamis. i 

2. Syarat-Syarat iInteraksi iSosial 

  Menurut iRoucek idan iWerren iinteraksi isosial iadalah isalah isatu 

imasalah ipokok ikarena iia imerupakan idasar iproses isosial. iInteraksi isosial 

imerupakan iproses itimbal ibalik, iyang imana isatu ikelompok idipengaruhi 

itingkah ilaku ireaktif ipihak ilain idan idengan idemikian iia imempengaruhi 

itingkah ilaku iorang ilain.
5
 iProses isosial, iharus idapat idikatakan iterjadi 

iinteraksi isosial, iapabila imemenuhi ipersyaratan isebagai iaspek ikehidupan 

ibersama iyaitu iadanya ikontak isosial idan ikomunikasi isosial. 

a. Kontak iSosial 

 Kontak isosial iadalah ihubungan iantara isatu iorang iatau ilebih, 

imelalui ipercakapan iyang isaling imengerti itentang imaksud idan itujuan 

imasing-masing idalam ikehidupan imasyarakat. iKontak isosial idapat 

iterjadi isecara ilangsung i(primer) iataupun itidak ilangsung i(skunder) 

                                                             
5
Abdulsyani, iSosiologi iSkematika, iTeori, idan iTerapan, i(Jakarta: iPT iBumi iAksara, i2012), ih. 

i153. i 
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iantara isatu ipihak idengan ipihak ilain. iKontak isosial itidak ilangsung 

iadalah ikontak isosial iyang imenggunakan ialat, iatau imembutuhkan 

isuatu iperantara imisalnya: imelalui itelepon, iradio, isurat, idan ilain-lain. 

iSedangkan ikotak isosial iseacara ilangsung, iadalah ikontak isosial 

imelaui isuatu ipertemuan idengan ibertatap imuka, ibertemu idan 

iberjabat itangan isecara ilagsung. iYang iterpenting idalam iinteraksi 

itersebut iadalah isaling imengerti iantara ikedua ibelah ipihak, isedangkan 

ikontak ibadaniah ibukan ilagi imerupakan isyarat iutama idalam ikontak 

isosial, ioleh ikarena iitu, ihubungan idemikian ibelum itentu iterdapat 

isaling ipengertian.
6
 

b. iKomunikasi iSosial i 

 Komunikasi isosial iadalah isyarat ipokok ilain idari ipada iinteraksi 

isosial. iKomunikasi isosial imengandung ipengertian ipersamaan 

ipandangan iantara iorang-orang iyang iberinteraksi iterhadap isesuatu.
7
 

iMenurut iSoerjono iSoekamto, ikomunikasi iadalah iseseorang iyang 

imemberikan itafsiran ipada iperilakuan ikepada iorang ilain i(yang 

iberwujud ipembicaraan, igerak-gerak ibadaniah iatau isikap). iPerasaan 

iyang iingin idisampaikan ioleh iorang ilain iyang ibersangkutan 

ikemudian imemberikan ireaksi iterhadapiperasaan iyang iingin 

idisampaikan ioleh iorang ilain. iDengan iadanya ikomunikasi, imaka 

                                                             
6

 iIbid, ih. i154. 
7

 iIbid i 
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isikap idan iperasaan idisatu ipihak iorang iatau ikelompok idapat 

imengetahui iperasaan-perasaan iyang iingin idisampaikan. iMaka idengan 

ihal iini, iapabila ihubungan isosial itidak iterjadi ikomunikasi idan itidak 

imengetahui iperasaan imasing-masing ipihak, iberarti idalam ikeadaan 

iseperti iini itidak iterjadinya ikontak isosial.
8
 iDalam ikomunikasi idapat 

iterjadi ibanyak ihal itentang iadanya ipenafsiran iterhadap iperilaku idan 

isikap imasing-masing iindividu iyang isedang iberhubungan, imisalnya 

iberjabat itangan ibisa idiartikan isebagai isalah isatu ibentuk ikesopanan, 

ipersahabatan, ikerinduan, isikap ikebanggaan idan ilain-lain.
9
 

 Dalam ikomunikasi iterdapat itiga iunsur iyang iselalu iada idaalam 

isetiap ikomunikasi, ipertama isumber iinformasi iyaitu iseseorang iatau 

iinstitusi iyang imemiliki ibahan iinformasi iatau ipemeberitaan iuntuk 

idisebarkan ikepada imasyarakat iluas. iKedua isaluran iatau imedia, iyaitu 

imedia iyang idigunakan iuntuk imenyampaikan iberita ioleh isumber 

iberita, ibisa iberupa imedia iinterpersonal iyang idigunakan isecara itatap 

imuka imaupun imedia imassa iyang idigunakan iuntuk ikhalayak iumum. 

iKetiga ipenerima iinformasi iatau iaudience, iyaitu iorang iatau 

                                                             
8
Soerjono iSoekanto, iSosiologi iSuatu iPengantar i i(Jakarta: iPT i iRaja iGrafindo iPersada, i i2013), 

ih. i i60-61. 
9
. iAbdulsyani, iSosiologi iSistematika iTeori iDan iTerapan i i(Jakarta: iPT i iBumi iAksaara, i2012) 

ih. i155. i 
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ikelompok idan imasyarakat iyang imenjadi isasaran iinformasi iatau 

iyang imenerima iinformasi.
10

 

3. Faktor-Faktor iYang iMempengaruhi iInteraksi iSosial 

  Berlangsungnya isuatu iproses iinteraksi ididasarkan ipada iberbagai 

ifaktor iantara ilain, ifaktor iimitasi, isugesti, iidentifikasi, isimpati, iempati, 

idan imotivasi. iBerlangsungnya iinteraksi iantara iindividu idan ikelompok 

ididasari ioleh ibeberapa ifaktor isebagai iberikut: 

b.  Imitasi i 

 Imitasi iadalah iproses imeniru iperilaku idan igaya iseseorang 

imenjadi iidolanya. iTindakan imeniru idilakukan idengan ibelajar idan 

imengikuti iperbuatan iorang ilain iyang imenarik iperhatian.
11

 iMisalnya 

iyaitu icara iberpakaian, imodel irambut, igaya iberbicara, icara ibertingkah 

ilaku idan ilain isebagainya. iImitasi iini ibisa ibersifat ipositif ijika 

imendorong iseseorang iuntuk imelestarikan, imempertahankan, iserta 

imenaati inorma idan inilai iyang iberlaku. I 

 Adanya isuatu iproses iimitasi idalam iinteraksi isosial iini idapat 

imenimbulkan ikebiasaan idimana iorang imengimitasi isesuatu itanpa 

iadanya ikritik. iHal iini idapat imenghambat iperkembangan ikebiasaan 

iberpikir ikritis. iDengan ikata ilain iperanan iimitasi idalam iinteraksi isosial 

                                                             
10

 iM iBurhan iBungin, iSosiologi iKomunikasi i( iJakarta i: iKencana iPrenamediao iGroup, i i2006), 

ih. i57-58. i 
11

 iArtikelsiana, iFaktor-Faktor iYang iMempengaruhi iInteraksi iSosial, i iwww.artikelsiana.com 

idi iakses i ipada i27 iJanuari i2020. 
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idapat imemajukan igejala-gejalaikebiasaan imalas iberpikir ikritis ipada 

iindividu iyang imendangkalkan ikehidupannya. iImitasi ibukan imerupakan 

idasar ipoko idari isemua iinteraksi isosial, imelainkan imerupakan isuatu 

isegi idari iproses iinteraksi isosial iyang imenerangkan imengapa idan 

ibagaimana ikeseragaman idalam ipandangan itingkah ilaku idiantara iorang 

ibanyak.
12

 

b. Sugesti i 

 Sugesti iadalah ipandangan iatau isikap iseseorang iyang ikemudian 

iditerima idan idiikuti ioleh ipihak ilain. iPihak iyang imemberi isugesti iini 

ibiasanya iadalah iorang iyang iberwibawa idan idihormati. iSeperti idokter 

idan ipsikiater. iSugesti idapat iterjadi ikarena iorang iyang imenerima 

isugesti isedang iemosi iyang itidak istabil iyang ikemudian imenghambat 

idaya ipikirannya.
13

 iSugesti iakan imudah iterjadi ikarena idipengaruhi ioleh 

ifaktor-faktor isebagai iberikut: 

1. Kemampuan iberfikir iseseorang iterhambat idalam iproses isugesti 

isehingga iorang ilain iakan imenerima ipengaruh iorang ilain itanpa 

ipiker ipanjang. I 

2. iKeadaan ipikiran iyang iterpecah ibelah. iKeadaan iini imembuat iorang 

ibingung iatau ibimbang isehingga iakan imudah itersugesti.  

                                                             
12

W.A iGerungan, iPsikologi iSosial i(Bandung: iPT iRefika iAditama, i2004), ih. i64. i 
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3. Otoritas. IProses isugesti iakan ilebih imudah iapabila iseoarang 

ipemberi isugesti imempunyai ikelebihan iatau iotoritas itinggi. i 

4. iMayoritas. iProses isugesti iakan ilebih imuda ijika ipendapat ipemberi 

isugesti ibisa idi iterima isebagian ibesar ianggota imasyarakat. i
14

 

c.  Identifikasi 

  Proses iidentifikasi iini iterjadi isecara iberlangsung idengan itidak 

isadar iirasional, iuntuk imelengkapi inorma-norma iyang iberlangsung imulai 

idari ilingkungan iterkecil iseperti ikeluarga, isekolah, isampai ike imasyarakat 

iumum. Identifikasi imerupakan kecenderungan-kecenderungan iatau 

ikeinginan iseseorang iuntuk isama idengan iorang ilain.
15

 iSifat iidentifikasi 

ilebih imendalam idari iimitasi ikarena idalam iproses iini ikepribadian 

iseseorang iturut iterbentuk. iProses iidentifikasi ibisa iberlangsung itanpa 

isengaja iataupun idi isengaja. iMelalui iidentifikasi idiri iseseorang iseolah-

olah imenjadi ipihak ilain iatau iidentik idengan itokoh iidolanya. iProsesi 

iidentifikasi idapat imembentuk ikepribadian iseseorang.
16

 

d.  Simpati i 

 Simpati iadalah iproses iketika iseserorang itertarik idengan iorang 

ilain idan imembuat iseseorang itersebut imerasakan iseolah-olah iberada 
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 iIbid i 
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W.A iGerungan, iPsikologi iSosial……… ih. i73. i i 
16

 iIbid i 



30 
 

 

idalam ikeadaaniorang ilain.
17

 iMisalnya iyaitu iseseorang iakan imerasa 

isedih iketika imelihat iorang iyang imendapat imusibah. i 

e. Empati i 

 Empati iadalah ikeadaan imental iyang imembuat iseseorang imerasa 

iatau imeidentifikasi idirinya idalam ikeadaan iperasaan iatau ifikiran iyang 

isama idengan iorang iatau ikelompok ilain.
18

Misalnya, ijika imelihat 

iseseorang iyang imengalami ikecelakaan iatau iluka iberat. iKita iberempati 

iseolah-olah iikut isakit idan ikita imengposisikan idiri ikita isebagai iorang 

ilain. I 

f. Motivasi i 

 Motivasi iadalah idorongan iyang idiberika ikepada iseseorang 

iindividu ikepada iindividu ilain. iMotivasi ibertujuan iagar iseseorang iyang 

idimotivasi imengikuti iatau imelaksanakan iapa iyang idimotivasikan. iSelain 

idiberikan ikepada iindividu idengan iindividu, imotivasi idapat idiberikan 

idengan iindividu idengan ikelompok idan ikelompok idengan ikelompok.
19
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4. Macam-macam Teori Interaksi Sosial  

a) Teori Interaksi Simbolis  

 George Ritzer berpendapat bahwa teori interaksi simbolik diartikan sebagai 

teori sosiologi interpretative, selain ini juga teori ini dipengaruhi oleh ilmu 

psikologi, khususnya psikologi sosial dan teori ini didasarkan dari persoalan 

konsep diri.
20

   

 Herbert blumer menyatakan, bahwa interkasi simbolik menunjukan pada 

karakter interaksi khusus yang berlangsung antara manusia, bukan semata-mata 

bereaksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan 

setiap tindakan orang lain, dan bukan semata-mata reaksi belaka dari tindakan 

seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung 

terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan 

terhadap tindakan orang lain tersebut. Interaksi antar-individu dihubungkan atar 

simbol-simbol, interpretasi, atau saling berusaha memahami maksud dari tindakan 

masing-masing. Jadi, proses interpretasi yang menjadi penengah antara stimulus-

respons menempati posisi kunci dalam teori intetaksi sionisme simbolik. Konsep 

inilah yang membedakan mereka dengan penganut teori behaviorisme.
21

  

 George Herbert Mead menyatakan bahwa interaksi simbolik dalam realita 

sosial adalah pikiran atau kesadaran manusia sejalan dengan kerangka evolusi 

                                                             
20

 Wirawan, Teori-Terori Sosial Dalam tiga Paradigma ,(Jakarta:Prenamedia Grub,2012), 

h.109. 
21
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Darwinis. Berfikir bagi Med, sama artinya dengan melukakn perjalanan yang 

berlangsung dalam masa antar generasi manusia yang bersifat subhuman. Dalam 

“perjalanan” itu ia terus-menerus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan bentuk atau 

karakternya.
22

 

 Mead memandang perbuatan sebagai “unit paling inti” dalam teorinya 

perbuatan ini sangat dekat dengan pendekatan behavioris dan memusatkan 

perhatian pada stimulus dan respos. Namun dalam situasi seperti ini stimulus tidak 

menemukan respons secara otomatis yang tak diperkirakan oleh actor. Seperti 

dikatakan Mead, “kita memahami stimulus sebagai situasi atau peluang untuk 

bertindak, bukan sebagai paksaan mandat”. 
23

 Dan Mead mengidentifikasi empat 

tahap yang terkait satu sama lain dalam setiap perbuatan yaitu  

 

a. Implus  

 Implus adalah tahap pertama dari perbuatan yang melibatkan “stimulasi 

indrawi langsung” dan reaksi actor terhadap stimulus tersebut, kebutuhan untuk 

berbuat sesuatu. Rasa lapar adalah contoh yang tepat bagi implus ini. Aktor 

(manusia atau bukan) dapat merespon secara langsung dan tanpa perlu berfikir, 

terhadap implus, namun actor manusia cenderung lebih berfikir tentang respons 

                                                             
22 Ibid   
23

 Geogre Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi (New York: LKPM Lembaga Untuk 

Kreasi Penerbit Masyarakat 2017), h. 380. 
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yang sesuai (misalnya makan sekarang atau nanti).
24

 Dalam memikirkan respons 

tersebut, orang tersebut tidak hanya mempertimbangkan situasi terkini namun 

juga pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap akibat-akibat dari perbuatan 

tersebut di masa depan.  

b. Persepsi 

 Persepsi ini adalah tahan kedua dari perbuatan yang di mana aktor mencari 

dan bereaksi terhadap, stimulus yang terkait dengan implus, yang dalam hal ini 

adalah rasa lapar dan berbagai cara yang ada untuk memuaskannya. Orang 

memiliki kemampuan merasakan atau mengindra stimulus melalui pendengaran, 

penciuman, indra perasaan, dan lain sebagainya. Persepsi ini melibatkan stimulus 

yang datang maupun citra mental yang mereka ciptakan. Orang tidak hanya 

merespons secara langsung stimulus eksternal, namun berfikir dan menjajakinya 

melalui pembayangan secara mental (mental imagery).75 Orang tidak sekedar 

terikat dengan stimulus eksternal, mereka juga dapat menyeleksi sejumlah 

karakteristik stimulus dan memilih stimulus-stimulus lain. Jadi, stimulus bisa 

mengandung beberapa dimensi dan aktor yang bisa memilah dan memilihnya. 

Selain itu juga seseorang bisa berhadapan dengan stimulus berbeda, dan mereka 

memiliki kemampuan untuk memilih yang bisa di ambil dan yang dapat 

diabaikan. 
25
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25

Ibid   



34 
 

 

c. Manipulasi 

 Manipulasi adalah tahap ketiga dari perbuatan yang mana mewujudkan 

dirinya dan objek yang telah dipersepsi. Manipulasi objek menurut Mead ini 

mewujudkan jeda temporer dalam proses tersebut sehingga suatu proses tidak 

secara langsung terwujud. Contohnya manusia yang lapar yang melihat jamur, 

namun sebelum memakannya, iya cenderung memetik terlebih dahulu, 

menyicipinya dan mungkin mengecekinya di buku pengetahuan yang 

mengetahuinya apakah jamur ini bisa dimakan atau tidak.
26

 Jadi yang diperoleh 

dari menimbang-nimbang objek tersebut memungkinkan manusia merenungkan 

berbagai respons. Ketika berfikir apakah akan memakan jamur tersebut atau 

tidak, masalulu dan masa depan dilibatkan. Orang akan berfikir melalui 

pengalaman dimasa lalu, yaitu ketika mereka memakan jamur kemudian jatuh 

sakit, dan mungkin mereka akan berfikir tentang sakit da mungkin muncul 

dimasa-masa yang akan dating, atau bahkan kematian, yang mengiringi proses 

makan jamur beracun.
27

 

d. Konsumsi  

 Konsumsi ini adalah tahap ke empat dari perbuatan yang berdasarkan 

pertimbangan sadar, actor dapat menyimpulkan bisa mengonsumsi jamur (atau 

tidak), dan hal ini akan memunculkan tahap terakhir dari perbuatan yaitu 

konsumsi. Contohnya manusia dan binatang lebih rendah cenderung tidak 
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memakan jamur yang buruk karena kemampuannya memanipulasi jamur dan 

berfikir (serta membaca) dampak dari makan jamur tersebut. Binatang yang lebih 

rendah pasti mengandalkan coba-coba, namun ini adalah teknik yang kalah efisien 

ketimbang kemampuan manusia berfikir melaui tindakan-tindakan mereka. Dalam 

situasi ini, coba-coba adalah sesuatu yang sangat berbahaya, akibat dan 

dampaknya bahwa binatang yang lebih rendah lebih rentan terhadap kematian 

karena memakan jamur beracun, begitu juga denga manusia. 

 John Baldwin menjelaskan dari keempat tahap perbuatan yang mana 

perbuatan ini terkadang terlihat secara liner, sebenarnya mereka saling 

mempengaruhi untuk menciptakan suatu proses organik. Misalnya manipulasi 

makanan bisa membawa individu pada implus rasa lapar dan persepsi bahwa 

seseorang lapar dan bahwa makan tersebut tersedia untuk memuasakan rasa lapar 

tersebut.  

b) Teori Struktur Sosial  

 Simmel berpendapat bahwa struktur social ini relative tidak banyak 

membahas tentang struktur masyarakat pada skala besar, karena fokus pada pola-

pola interaksi, ia mengabaikan eksistensi level realitas sosial tersebut. Contohnya 

hal di atas dapat ditemukan dalam upaya mendefinisikan masyarakat, dimana ia 

menolak pandangan yang dipaparkan oleh Emile Durkheim bahwa masyarakat 

adalah entitas riil dan material. Lewis Coser mencatat dia tidak melihat masyarakat 

sebagai suatu benda atau organism, dan Simel juga tidak cocok dengan konsepsi 

nominalis bahwa masyarakat tidak lain hanyalah kumpulan individu terisolasi, ia 
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menerapkan pandangan menengah yang mengonsepsikan masyarakat sebagai 

serangkaian interaksi. Simmel mencatat bahwa masyarakat melampaui individu 

dan menjalani kehidupan sendiri dengan hukumannya sendiri. Masyarakat juga 

mengahadapkan individu dengan pakem-pakem sejarah yang bersifat imperative. 

Coser menganggap esensi dari aspek pemikiran Simmel ini adalah struktur 

supraindividu yang lebih besar Negara, marga, keluarga, kota atau sekitar pekerja 

hanyalah menjadi kristalisasi interaksi, meskipun kita dapat mencapai otonomi dan 

permanensi serta menghadapi individu seakan-akan kekuatan asing.
28

 Meskipun 

kita dapat mencapai otonomi dan permanensi serta menghadapi individu seakan-

akan kekuatan asing. 

 Resolusi atas paradoks terletak pada perbedaan antara sosiologi formal 

Simmel, di mana ia cenderung menganut pandangan interkasionis tentang 

masyarakat, dengan sosiologi historis dan filosofisnya, di mana ia lebih cenderung 

melihat masyarakat sebagai struktur sosial yang independen dan memaksa. Dalam 

sosiologinya ia memandang masyarakat sebagian dari proses perkembangan 

budaya objektif yang lebih luas yang begitu mengkhawatirkannya. Meskipun 

kebudayaan objektif paling tepat bila dipandang sebagai bagian dari ranah budaya, 

Simmel memasukan tumbuhnya struktur sosial pada skala yang lebih luas sebagai 

bagian dari proses. 

 

 

                                                             
28
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c) Teori Perubahan Sosial  

 Perubahan sosial menurut Harpert adalah pergantian (perubahan) yang 

signifikan mengenai struktur sosial dalam kurung waktu tertentu. Perubahan 

didalam struktur ini mengandung beberapa tipe perubahan struktur sosial, yaitu 

Pertama, perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan-

perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia 

yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Kedua, perubahan dalam cara bagian-

bagian struktur sosial berhubungan. Ketiga, perubahan dalam fungsi-fungsi 

struktur, bekaitan dengan apa yang dilakukan, masyarakat dan bagaimana 

masyarakat tersebut melakukannya. Keempat, perubahan dalam hubungan struktur 

yang berbeda. Kelima, kemunculan struktur baru yang merupakan pristiwa 

munculnya struktur baru untuk menggantikan struktur sebelumnya.
29

  

 Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya 

perorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-

perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya 

menyebabkan perubahan perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. 

 Perubahan sosial menurut Larson dan Rogers adalah suatu proses yang 

berkesinambungan dalam suatu tantangan waktu yang tertentu. Pemakaian 

teknologi tertentu oleh suatu warga masyarakat akan membawa suatu perubahan 

                                                             
29

 Nanang Martono, Sosiologi Perubhan Sosial, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2012), h. 
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social yang dapat diobservasi lewar perilaku anggota masyarakat yang 

bersangkutan.
30

 

 Gillin dan Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi 

dari suatu cara-cara hidup yang diterima, baik dalam kondisi geografis, 

kebudayaan materiil, komposisi penduduk, idieologi maupun adanya difusi 

ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat Samuel 

Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-

modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena 

sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.
31

  

 Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan adalah perubahan yang terjadi 

pada lembaga pemasyarakatan yang terjadi didalam masyarakat yang 

memengaruhi sistem sosial, termasuk dalam nilai-nilai, siskap-sikap, dan pola 

prilaku diantara kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan 

sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama yaitu keduanya 

bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara 

masyarkat dalam memenuhi kebutuhannya.
32

 

 Pendapat di atas tentang perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi 

di dalam kehidupan masyarakat karna pada dasarnya masyarakat selalu dinamis 

                                                             
30 Giddens, Sosiologi Sejarah dan berbagai pemikirannya, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2006) h. 6 
31 Samuel Koegnig, Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology, (New York, Barners 

& Nable Inc, 1957), h. 279. 
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dalam kehidupan sehari-hari, perubahan ini akan terjadi ketika ada gejala- gejala 

social dari yang bersifat individu sampai pada hal yang kompleks dan perubahan 

ini juga mencangkup semua system social. 

1). Dimensi Perubahan Sosial  

  Menurut Himes dan Moore yang dikutip oleh Munnandar Soelaiman 

perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu demensi struktural, kultural, 

dan interaksional, penjelasanya sebagai berikut:  

a. Perubahan Struktural  

 Dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk 

stuktural masyarakat, menyakangkut perubahan dalam peranan, munculnya 

peranan baru, perubahan dalam struktural kelas sosial dan perubahan dalam 

lembaga sosial. Perubahan tersebut meliputi: bertambah dan berkurangnya 

kadar peranan, menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, adanya 

peningkatan dan penurunan sejumlah peranan atau pengkategorian peranan, 

terjadinya penggeseran dari wadah atau kategori peranan, terjadi modifikasi 

saluran komunikasi di antara peranan-peranan atau kategori peranan, terjadi 

perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari 

struktural.
33

  

 

 

                                                             
33
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b. Perubahan Kultural  

 Perubahan dalam dimensi kultural mengacu pada perubahan 

kebudayaan dalam masyarakat seperti adanya penemuan (discovey), dalam 

berfikir (ilmu pengetahuan), pembaharuan hasil (invention), kontak dengan 

kebudayaan lain yang disebabkan terjadinya difusi dan peminjaman 

kebudaayaan. Perubahan social dalam dimensi cultural telah diajukan oleh 

Ogeburn dengan konsepnya Culture Lag. Culture Lag adalah suatu yang 

terjadi karena unsur-unsur kebudayaan tidak dapat berkembang secara 

kebersamaan, salah satu unsur kebudayaan berkembang sangat cepat 

sedangkan unsur yang lainnya mengalami ketinggalan. 

 Menurutnya, kebudayaan dibagi menjadi dua kategori yaitu 

kebudayaan material dan kebudayaan non material. Keduanya mendorong 

kebudayaan dan slaing mendahului untuk terjadinya suatu perubahan. 

Perubahan dalam budaya material adalah peyebab terjadinya perubahan non 

material, perubahan non material lebih lambat jauh di belakang dalam proses 

penyesuaian bentuknya. Ada empat bentuk peristiwa perubahan kebudayaan. 

Pertama, yaitu perubahan anata taraf kemajuan berbagai bagian dalam 

kebuadayan dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, culture lag dapat 

diartikn sebagai bentuk ketinggalan kebudayaan, yaitu selang waktu antara 

saat benda itu diperkenalkan pertama kali dan saat benda itu diterima secara 

umum samapai masyarakat menyesuaikan diri terhadap benda tersebut. 

Kedua, culture survival, yaitu suatu konsep untuk menggambarkan suatu 
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praktik yang telah kehilangan fungsi pentingnya seratus persen, yang tetap 

hidup, dan selaku semata-semata hanya di atas landasan adat istiadat semata-

mata. Jadi, cultural survival adalah pengertian adanya suatu cara tradisional 

yang tidak mengalami perubahan sejak dulu sampai sekarang. Ketiga, 

pertentangan kebudayaan (culture conflict), yaitu proses pertentangan 

anatara budaya yang satu dengan budaya yang lain, koflik budaya terjadi 

akibat terjadinya perbedaan kepercayaan atau keyakinan, antara anggota 

kebudayaan yang satu dengan yang lainnya, keempat, adapun sikap terhadap 

kondisi kebudayaan menurut Kalervo Oberg adalah culture shook 

merupakan masalah yang timbul karena perbedaan budaya di suatu tempat 

dengan tempat asal. Ada empat tahap dalam membentuk culture shook 

tersebut yaitu tahap infubasi (pengalaman yang baru menarik), tahap-tahap 

kritis tahap kesembuhan, (menerima terhadap kebudayaan) dan tahap 

terakhir yaitu tahap menyesuaikan diri.
34

 

c. Perubahan Interaksional  

 Perubahan sosial dalam dimensi interaksional mengacu kepada adanya 

perubahan lingkungan sosial di dalam masyarakat, yang diidentifikasikan 

kedalam lima dimensi yaitu: pertama, perubahan ke dalam frekuensi, seperti: 

frekuensi, jumlah-jumlah atau kontiunitas, sampai hal yang bertentangan. 

Kedua, perubahan dalam jarak sosial seperti hubungan intim, informal, 

formal, dan perubahan dalam arah bertentangan. Ketiga, perubahan 
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perantaraan seperti dari perlakuan partisipan di dalam suatu hubungan 

mempribadi sebagai tujuan akhir, berubah makna menjadi inpersonal, atau 

perubahan yang arah nya bertentangan. Keempat, perubahan dari aturan atau 

pola seperti hubungan antara status yang sama dengan arah yang holizontal 

menjadi pergaulan dalam status yang tidak sama dengan hubungan vertical 

atau perubah arah yang bertentangan. Kelima, perubahan dalam bentuk 

seperti ini dalam pola hubungan solidaritas, meskipun perangkat struktur 

pelengkap akan terpecah menjadi sikap pengalaman yang bermusuhan, 

persaingan dan konflik atau berubah menjadi arah perlawan.
35

 

 

5.  Bentuk- Bentuk Interaksi Sosial 

 Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat terjadi secara berantai terus-menerus 

bahkan bisa berlangsung seperti lingkaran tanpa berujung. Interaksi ini bisa 

bermula pada bentuk kerja sama, persaingan, dan bahkan juga berbentuk 

bertentangan atau pertikaian. Suatu pertikaian bisa mendapatkan penyelesaian dan 

penyelesaian ini hanya dapat diterima untuk sementara waktu, yang dinamakan 

akomodasi. Hal ini berarti bahwa kedua pihak belum merasakan puas seutuhnya.
36

 

 Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. 

Keempat dari bentuk pokok interaksi sosial tersebut tidak perlu adanya suatu 
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36
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kontinuitas, di dalam arti bahwa interaksi sosial itu dimulai dengan kerja sama 

yang kemudian menjadi persaingan serta memucak menjadi pertikaian dan pada 

akhirnya terjadi akomodasi.
37

 Menurut Gilin dan Gilin bentuk-bentuk interaksi 

yang terjadi di dalam suatu masyarakat terbagi menjadi dua
38

 yaitu:  

1. Proses Asosiatif  

 Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang dapat 

meningkatkan hubungan solidaritas antar individu.
39

 Proses asosiatif ini terbagi 

menjadi tiga bentuk diantaranya:  

a. Kerja Sama (Cooperation)  

 Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-orang 

atau kelompok-kelompok bekerjasama, saling membantu untuk mencapai 

suatu tujuan bersama. Misalnya, gotongroyong membersihkan halaman 

sekolah. Kerja sama timbul karena orientasi orang perorang terhadap 

kelompoknya dan kelompok lainnya. Kerja sama mungkin akan tambah kuat 

apabila ada bahaya luar yang mengancam atau tindakan-tindakan luar yang 

menyinggung kesetiaan secara tradisional atau institusional telah tertanam di 

dalam kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang. 
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b. Akomodasi (Accomodation)  

 Akomodasi adalah sesuatu pengertian yang digunakan oleh sosiolog 

yang menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang 

sama artinya dengan pengertian adaptasi (adaptation) yang di pergunakan 

oleh ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk-

makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar.
40

 

 Akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu menunjuk pada sesuatu 

keadaan,berarti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi di antar orang-

orang, yang berkaitan dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan, sebagai suatu proses akomodasi menunjuk pada 

usaha-usaha manusia untuk mencapai kesetabialan.
41

 

Akomodasi ini mempunyai tujuandi antarnya:  

1. Mengurangi pertentangan  

2. Mencegah pertentangan untuk sementara.  

3. Memungkinkan untuk bekerja sama.  

4. Mengusahakan perleburan antar kelompok sosial. 

                                                             
40
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 Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan 

pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan 

tidakkehilangan kepribadian. 

c. Asimilasi  

 Asimilasi adalah penyesuaian sifat-sifat asli yang dimiliki dengan 

sifat-sifat sekitar. Dalam hal ini, proses sosial asimilasi berkaitan dengan 

peleburan perbedaan budaya.
42

 Proses asimilasi ini biasanya terjadi bila ada 

hal-hal sebagai berikut:  

1. Perbedaan kebudayaan kelompok-kelompok manusia.  

2. Terjadi pergaulan secara langsung dan intensif.  

3. Ada perubahan kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia dan saling 

menyesuaikan diri.
43

 

 Faktor yang mempengaruhi asimilasi ini adalah toleransi, sikap 

menghargai orang asing, sikap terbuka yang di miliki para pemimpin, 

persamaan unsur-unsur kebudayaan, dan kesempatan-kesempatan yang 

seimbang di bidang ekonomi.  
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2. Proses Disosiatif  

  Proses disosiatif adalah bentuk interaksi yang dapat merenggangkan 

atau menyempitkan hubungan solidaritas antar individu.
44

 Proses disosiatif ini 

terbagi menjadi tiga bagian di antaranya:  

a. Persaingan (Competition)  

 Persaingan adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang 

atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan 

atau competition dapat diartikan sebagai satu proses sosial, di mana individu 

atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan 

melalui bidang- bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi 

pusat perhatian umum (baik perorang maupun kelompok manusia) dengan 

cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang 

telah ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.  

b. Kontravensi (Contravention)  

 Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antar 

persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi adalah tidak suka 

atau tidak puasan terhadap seseorang secara tersembunyi. Bentuk 

kontravensi ini seperti penolakan, ketidak mauan, perlawanan, perbuatan 
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menghalang halangi seseorang, protes, dan membuat hancur rencana pihak 

lain.
45

  

c. Pertentangan/pertikaian (Conflict)  

 Pertentangan adalah bentuk interaksi sosial berupa pertentangan atau 

pertikaian terjadi jika ada dari masing-masing pihak berbicara atau berdebat 

yang tidak menemukan kesepahaman, yang akhirnya adu kekuatan dan 

mengakibatkan pertentagan atau pertikaian (konflik).
46

 

6. Ciri-Ciri IInteraksi ISosial 

Adapun iciri-ciri isosial isebagai iberikut i: 

a. Jumlah iseorang ipelaku ilebih idari isatu iorang, idapat idua iatau ilebih 

b. Adanya ikomunikasi iyang iterjadi iantara ipara ipelaku idengan imenggunakan 

isimbol-simbol. 

c. Adanya isuatu idimensi iwaktu iyang imelalui imasa ilalu, imasa isekarang, 

idan iadanya iyang imenetapkan isikap idari iaksi iyang isedang iberlangsung. 

d. Adanya itujuan-tujuan iyang idimaksud, iterjangkaunya idari isama iatau 

ibeadnya idengan iapa iyang idiperkirakan ioleh ipara ipengamat.
47
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  Terdapat iciri-ciri iyang iterkandung idi idalam iinteraksi isosial, iyang 

imeliputi icirri-ciri iinteraksi isosial itersebut iadalah iadanya ihubungan, 

iadanya iindividu, iadanya itujuan, idan iadanya ihubungan idengan istruktur 

idan ifungsi isosial.
48

 

B. Komunitas iGeng iMotor 

1. Pengertian iKomunitas 

  Komunitas imerupakan isuatu ibentuk ikerjasama iantara ibeberapa 

iorang iyakni iuntuk imencapai isuatu itujuan idengan imengadakan ipembagian 

idan iadanya iperaturan ikerja.
49

 iDalam iilmu isosial, ikomunitas iadalah 

ikelompok iorang iyang isaling iberinteraksi idalam isuatu itempat itertentu. 

iKomunitas iadalah isuatu iperkumpulan iorang iyang iterdiri idari ibeberapa 

imanusia iyang idibuat ioleh imanusia idan imemiliki inilai-nilai idan iaturan-

aturan iyang iakan ikembali ikepada ianggota-anggota ikomunitas itersebut. 

iPara ikomuniti iini ibiasanya isanagat ierat idengan ikekerabatan idan 

ipersaudaraan.
50

 iDalam ikomunitas iindividu-individu idi idalamnya idapat 

imemiliki imaksud, ikepercayaan, isumber idaya, ikebutuhan, iresiko, 

ikegemaran idan isejumlah ikondisi ilain iyang iserupa. I 
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  Untuk imemperkaya iwawasan itentang ipengertian ikomunitas, 

iberikut idipaparkan idefinisi ikomunitas idari ibeberapa iahli 

a. Hendro ipuspito, ikomunitas iadalah i isuatu ikumpulan iyang iteratur, 

inyata, idan itetap idari isekelompok iindividu iyang imenjalankan 

iperannya imasing-masing isecara iberkaitan idemi itercapainya itujuan 

iyang itelah iditetapkan ibersama.
51

 

b. Soenarno, ikomunitas iadalah isebuah iidentifikasi idan iinteraksi isosial 

iyang idibangun idengan iberbagai idimensi ikebutuhan ifungsional.
52

 

c. Soerjono isoekanto, iistilah icommunity idapat iditerjemahkan isebagai 

i“masyarakat isetempat”. iIstilah iyang imenunjuk ipada iwarga isebuah 

idesa, isebuah ikota, isuku, iataupun isuatu ibangsa. iApabila ianggota 

isuatu ikelompok ibaik ikelompok ibesar imaupun ikelompok ikecil ihidup 

ibersama isedemikian irupa isehingga imereka imerassakan ibahwa 

ikelompok itersebut imemenuhi ikepentingan ihidup iyang iutama, 

ikelompok itersebut idisebut idengan imasyarakat isetempat.
53

 

d. Wenger, ikomunitas iadalah isekumpulan iorang iyang isaling iberbagi 

imasalah, iperhatian iatau ikegemaran iterhadap isuatu itopik idan 
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imemperdalam ipengetahuan iserta ikeahlian imereka idengan isaling 

iberinteraksi iterus imenerus.
54

 

Ada ibeberapa itujuan idibentuknya isuatu ikomunitas iyaitu i isebagai 

iberikut i: 

a. Menetapkan iTujuan 

 Komunitas imuncul iketika imanusia imembutuhkan 

ikehidupan iyang ilayak, iuntuk imenciptakan isuatu ikomunitas iyang 

ibaik, imereka iharus imengetahui iuntuk iapa ikomunitas itersebut 

ididirikan, idan iuntuk isiapa ikomunitas iitu ididirikan. 

b. Menciptakan iTempat iBerkumpul iyang iNyaman 

 Dimana isetiap iindividu isaling ibertemu, ibertukar ipendapat, 

isaling ibercerita, itentang imasalah-masalah iyang imereka ialami, 

idengan iadanya isaling irasa ikepercayaan itersebut iakan 

imenimbulkan isuatu irasa ikekeluargaan iyang iada idi isetiap 

iindividu. 
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c. Menyalurkan iHobi 

 Kehidupan imanusia itidak ilepas idari iyang inamanya ihobi 

iatau ibiasa idisebut idengan ikesukaan imasing-masing. iDisinilah 

ifungsi idiciptakannya isuatu ikomunitas, idimana itempat imereka 

iyang imempunyai ihobi iyang isama iberkumpul, imembicarakan 

isesuai ihobi imereka. 

d.  iMenciptakan iKeluarga iyang iBaru 

 Pada idasarnya imanusia itidak ibisa iberdiri isendiri, idalam 

iartian ibahwa imanusia itidak ibisa ihidup itanpa iadanya ibantuan 

iorang ilain. iManusia imembutuhkan iorang ilain idalam 

ipengaplikasikannya iterhadap ikehidupan. iSeperti idi idalam 

iinteraksi isosial iyakni isuatu ihubungan itimbal ibalik iantara 

iindividu iyang isatu idengan iindividu iyang ilainnya, imaupun idari 

isatu ikelompok idengan ikelompok iyang ilainnya.
55

 iInteraksi isosial 

imerupakan ikunci idari isemua ikehidupan isosial, itanpa iadanya 

iinteraksi itidak iakan iterjalin isuatu ikehidupan ibersama. iDalam ihal 

iini ikomunitas ibertujuan iagar isetiap iindividu imemiliki irasa 

ikepemilikan ibersama idengan icara ikekeluargaan, isehingga isecara 
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itidak idisadari ikelompok itersebut imemiliki ikeluarga iyang 

iberbeda idari ikeluarga ikandungnya. 

e. Media iEkspresi iJati iDiri 

 Komunitas isebagai itempat iberkumpul ijuga ibisa idijadikan 

isalah isatu imedia iuntuk imenunjukkan ijati idiri. iSecara ipsikologi, 

iperilaku ipencarian ijati idiri imayoritas idilakukan ioleh ipara 

iremaja. iTak iheran ijika ipara iremaja ilebih isering ibergabung 

idengan ikomunitas iatau iteman-teman iyang imempunyai ikesamaan, 

ibaik ibentuk ikomunitasnya ilegal, iilega, ibaik iataupun iburuk.
56

 i 

2. Pola iTerbentuknya iKomunitas iGeng iMotor 

  Komunitas imotor idi iIndonesia imulai ibermunculan iseiring 

ipertumbuhan idunia iglobal iserta ipeningkatan ipertumbuhan ipara ipengguna 

isepeda imotor, imulai idekade i90an. iLahirnya ikomunitas iini ilebih ibanyak 

ididasari ikarena irasa ipersamaan iyakni isesama ipengguna imerek imotor 
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itertentu.
57

 iWalaupun isebenarnya ikomunitas imotor isudah iada isejak 

idekade i1948 idi iCalifornia.
58

 I 

  Kemunculan ikomunitas ivespa iantara ilain idi ilatar ibelakangi ioleh 

ikebosanan imode iera ikontemporer isekarang iyang idi idominasi ioleh 

ifashion idan istyle itransportasi ikelas iatas, idan iindividu-individu iyang iada 

idi idalamnya iini imempunyai isuatu ihobi ikesenangan idengan imotor iklasik. 

iKomunitas ivespa iini imereka imemiliki ijiwa iyang ibebas, imereka imemiliki 

ijiwa ikekerabatan iyang itinggi, imereka imemiliki ijiwa iyang imerdeka. 

iGaya ihidup ikomunitas ivespa ilebih iberorientasi ipada ikebebasan 

iekspresi,igaya ihidup ikomunitas ivespa iditampilkan imelalui ipenampilan 

ipara iscooterist, iseperti ihalnya icara iberpakaian, igaya irambut, igaya 

iberbicara idan imodel ivespa iyang imereka itunggangi. 

  Solidaritas imuncul iketika isalah iseorang ianggota ivespa isedang 

imengalami ikesulitan, imereka iberbondong ibondong imembantu isemampu 

imereka, irata-rata ipecinta ivespa iitu isendiri imengerti iakan imesin ivespa 

itersebut. iMeskipun imereka isaling itidak imengenal, imeskipun imereka 

ibukan ikerabat idekat itetapi imereka iterikat idengan ikesolidaritasan.
59
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iSolidaritas imerujuk ikepada isesuatu ihal iyang iberhubungan idengan 

ikelompok iataupun idiri isendiri. iberdasarkan idengan imoral iserta ikeyakinan 

iyang idi iyakini idan idikuatkan idengan iadanya ipengalaman. iDi idasarkan 

ipada iperasaan imoral idan ikepercayaan iyang idianut ibersama isehingga 

ipertumbuhan idan ipembagian ikerja iakan imeningkatkan isuatu iperubahan 

idalam istruktur isosial idari isolidaritas iorganik ike isolidaritas imekanik.
60

 

  Perbedaan iantara isolidaritas iorganik idan isolidaritas imekanik 

iyaitu ijika isolidaritas imekanik iadalah iupaya iDurkheim iguna imeneliti 

iwarga idesa iserta iwarga idesa iyang itinggal idi ikota. iDari ihal iini idapat 

idisimpulkan ibahwasanya ibetapa ipentingnya istruktur isosial itersebut. iIa 

iberpendapat ibahwasanya isolidaritas imekanik idilandaskanioleh ikesadaran 

ikolektif. iSolidaritas ijuga idilandaskan ipada ihomogenitas iyang itinggi 

iterhadap ikepercayaan, isentiment, idan ilain-lain. iKemudian isolidaritas 

iorganic imenurut iDurkheim iyaitu itimbul ikarena iadanya ipekerjaan iyang 

isemakin imembesar. iSolidaritas iini iberdasarkan ioleh irasa iketergantungan 

iyang imenghasilkan idiri imakin ibertambahnya ispesialisasi ibagian 

ipekerjaan. iJika idibedakan idalam iketergantungan ifungsi iini iakan 
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ibertambah idiantara imasing-masing iorang iyang imempunyai ispesialisasi 

iserta imemiliki isifat iberdiri isendiri.
61

 

  Manfaat iyang idapat ikita irasakan imelalui isolidaritas iyaitu iadanya 

ikeinginan iuntuk isaling itolong imenolong isatu idengan iyang ilain, idan 

itingkat ikepedulian ikita iterhadap isesama ijuga iakan isemakin ibertambah 

idengan isendirinya, ijika ikita imembiasakan imenolong isesama imanusia, 

ibaik iitu idalam ihal imenolong ikerabat idekat, iteman isekeliling ikita, 

iataupun imenolong iorang iyang ipernah imenyakiti ikita. 

C. Perilaku iKeagamaan iRemaja 

1. Pengertian iPerilaku iKeagamaan iRemaja 

 Perilaku ikeagamaan iadalah isegala itindakan, iaktivitas imaupun 

itingkah ilaku iremaja iyang iada idi iDesa iTegal iRejo iKecamatan 

iBelitang iOKU iTimur iyang imencerminkan inilai-nilai ikeislaman iseperti 

ihal inya itentang iberibadah ikepada iAllah iSWT. i iAgama idipeluk idan 

idihayati ioleh imanusia, ipenghayatan idan ipraktek iagama itersebut 

idiistilahkan idalam ikeberagamaan i(religiusitas). iKeberagamaannya 

imanusia imenemukan idimensi iterdalam idirinya iyang imenyentuh iemosi 

idan ijiwa. iOleh ikarena iitu ikeberagamaan iyang ibaik iakan imembawa 
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itiap iindividu imemiliki ijiwa iyang isehat idan imembentuk ikepribadian 

iyang ikokoh idan iseimbang. iAgama iini ibersumber ipada iwahyu iTuhan. 

iOleh ikarena iitu, ikeberagamaan ipun imerupakan iperilaku iyang 

ibersumber ilangsung iatau itidak ilangsung ikepada iwahyu iTuhan ijuga. 

 Agama ijuga ibisa idilihat isebagai iunsur idari ikebudayaan isuatu 

imasyarakat idisamping iunsur-unsur iyang ilain.
62

 iAgama iadalah isesuatu 

iyang ibersifat isangat ipribadi,ihal iini idikarenakan ipenghayatan iyang 

ibersifat ipribadi iitu, ikadang-kadang iagama isulit iuntuk idianalisakan 

idengan imenggunakan iperspektif isosiologis iyang iselalu ibersifat 

isosial.
63

 iPerilaku ikeagamaan ipara ianggota ikomunitas igeng imotor iini 

idiwujudkan iketika imereka imelaksanakan iibadah ibagi iseorang imuslim 

iyakni isholat, ipuasa, idan iketika ibulan iramadhan ipara ianggota 

ikomunitas igeng imotor imelakukan ibaksos iuntuk ianak iyatim ipiatu idan 

ipembagian itakjil idi isekitar ijalanan. 
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2. Karakteristik iPerilaku iKeagamaan iRemaja 

Karakteristik iperilaku iremaja idalam iberagama idibagi imenjadi i4 

iyaitu
64

: 

1. Percaya iSecara iIkut-Ikutan 

 Percaya isecara iikut-ikutan iini ibiasanya idihasilkan ioleh ididikan 

iagama idengan icara iyang isangat isederhana, iyaitu ipelajaran iagama 

ihanya ididapat iberdasarkan ipengalaman-pengalaman iyang ididapatnya 

i idalam ikeluarga idan ilingkungannya, ibukan imelalui ipendidikan. 

2.  iPercaya iDengan iKesadaran 

 Masa iremaja iadalah imasa-masa iterjadinyaa isuatu iperubahan idan 

ikegoncangan ipada idirinya, ikecerdasan iremaja isemakin imeningkat 

isehingga iperhatian ikepada ikehidupan isosial isemakin iterbangun, 

ihanya isaja ikemajuan iitu itidak idisertai idengan inilai-nilai iagama. i
65

 

 Semangat iagama ipada iremaja imulai imeningkat, isehingga icara 

iberagama iyang iikut-ikutan, ipatuh idan itunduk ikepada iajaran iagama 

itanpa ikomentar itidak ilagi imemuaskannya, ijika ialasannya ihanya 
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idengan idalil-dalil idan ihukum imutlak idari iayat-ayat ituhan iatau 

ihadis-hadis inabi, iatau itradisi-tradisi ikeagamaan imereka itidak idapat 

imenerimanya. iMereka iingin imenjadikan iagama isebagai itempat 

iuntuk ibermujadalah idan ibermudzakarah iuntuk imembuktikan 

ikebenaran iagama idan iilmu ipengetahuan. 

3. Kebimbangan iDalam iBeragama 

 Kebimbangan iberagama imulai imenyerang iremaja isetelah 

ipertumbuhan idan ikecerdasannya imencapai itingkat ikematangan, 

isehingga iremaja ibisa imengeritik, imenerima, iatau imenolak isesuatu 

iyang idisampaikan ikepadanya. iDikarenakan iajaran-ajaran iyang 

iditerima ipada iwaktu ikecil iberbeda idengan ikehidupan iagama 

idiwaktu iremaja. iHal iini idisebabkanipada imasa iremaja iakhir 

i(adoleson) ikeyakinan iagama imereka ilebih idikuasai ioleh ipemikiran. 

iMaka isudah itentu ibanyak iajaran-ajaran iagama iyang iharus idiselidiki 

iatau idikritik, iterutama ipendidikan iagama iyang iditerima ipada imasa 

ianak-anak iyang ilebih ibersifat iotoriter idari iorang ilain. 

 Kegoncangan ikeyakinan iberagama iterjadi isesudah iperkembangan 

ikecerdasan iselesai, itidak idapat idipandang isebagai isesuatu iyang 

iberdiri isendiri, itetapi iberhubungan idengan isegala ipengalaman idan 

iproses ipendidikan iyang idilaluinya idimasa ikecil, ikarena ipengalaman 
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iyang idilalui ioleh iseseorang iikut imemberikan igambaran ipribadinya 

isetelah iremaja imeningkat imenjadi idewasa.
66

 

4. Kurang iPercaya iKepada iTuhan 

 Akhir imasa iremaja itimbul irasa iresah, igelisah, igundah igulana 

idalam ihidupnya isebagai ipantulan idari ijiwa iremaja iyang itidak 

imempercayai iadanya ituhan isecara imutlak. iDisamping iitu, 

ikeingkaran iremaja iterhadap ituhan iberasal idari ikeadaan imasyarakat 

iyang idilanda ipenderitaan, ikemerosotan imoral, ikekacauan idan 

ikebimbangan. iSelain iitu, itimbulnya iketidakpercayaan iremaja ikepada 

ituhan isebagai ireaksiidari ikebebasan iberfikir ipara iilmuwan, iyang 

imembatasi iruang igerak iagama idengan ikonsep ipositivism, 

isekularisme, idan imaterialisme. 

 Menurut Thomas F. O’dea bahwa sekularisme terdiri dari dua bentuk 

transformasi yang saling menyambung dalam fikiran manusia. yang 

pertama yaitu deskralisasi sikap terhadap orang, dan benda yakni 

menafikkan keterlibatan emosional dalam menanggapi hal-hal yang 
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religius dan suci. Yang kedua yaitu rasionalisasi fikiran yakni 

mengeluarkan peran serta emosi dalam memahami dunia.
67

 

 Dorongan-dorongan yang dialami remaja bila tidak dapat terpenuhi 

dapat menimbulkan keingkaran kepada tuhan, hal ini disebabkan remaja 

merasa kecewa, dan apabila kekecewaan demi kekecewaan itu 

berlangsung terus menerus pada remaja, maka akan timbullah rasas 

pesimis dan putus asa dalam hidupnya. Faktor utama yang dapat 

menyelamatkan manusia dari kekufuran atau atheis adalah akhlak, karena 

dalam akhlak terdapat tiga bentuk tuntunan bagi manusia untuk 

berakhlak, yakni akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama 

manusia, dan akhlak terhadap Tuhan. Kerusakan akhlak akan membawa 

manusia kepada rasa anti agama. Akhlak manusia yang buruk inilah 

menjadi penyebab Allah mengutus Nabi Muhammad Saw untuk menjadi 

rasul dimuka bumi ini. Pembinaan sikap, mental, dna akhlak jauh lebih 

penting daripada menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama yang 

tidak diresapi, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan.  
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3. Aspek Yang Mempengaruhi Perkembangan Perilaku Keagamaan  

 Remaja 

 Terdapat 5 aspek utama yang mempengaruhi perkembangan remaja 

dari segi jasmani dan rohani diantaranya yaitu
68

: 

1. Pertumbuhan Pikiran Dan Mental 

  Hasil dari penelitian Allport Gillesphy dan Young dikutip 

Ramayulis bahwasanya ide dasar keyakinan agama yang diterima remaja 

pada masa anak-anak, sudah tidak begitu menarik lagi bagi mereka.
69

 

Mereka sudah mulai memiliki sifat kritis terhadap ajaran agama, mereka 

mulai tertarik pada masalah-masalah kebudayaan  sosial, ekonomi, dan 

norma-norma kehidupan lainnya. Perkembangan pemikiran dan mental 

remaja turut mempengaruhi sikap remaja dalam beragama. 

2. Perkembangan Perasaan 

  Perasaan anak remaja memegang peranan yang sangat penting 

dalam bersikap dan mengamalkan agamanya. Berbagai perasaan telah 

berkembang dalam diri remaja, diantaranya perasaan sosial, editis, dan 

estetis mendorong remaja untuk menghayati perikehidupan yang terbiasa 
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dalam lingkungannya. Remaja yang tinggal dilingkungan orang yang taat 

beragama, anak remaja akan terbiasa dengan kehidupan yang agamis, 

begitupun sebaliknya remaja yang tinggal dilingkungan yang tidak 

mengenal agama, maka remaja akan bersikap dan bertingkah laku seperti 

orang-orang yang tidak melakukan agamanya, kehidupan mereka lebih 

banyak dorongan oleh perasaan ingin tahu dan perasaan super, bahkan 

mereka lebih mudah dinominasi oleh tindakan seksual.
70

 Karena pada saat 

ini remaja di dorong oleh perasaan ingin tahu sesuatu dan merasakan 

dirinya lebih baik dalam berbagai hal. 

3. Pertimbangan Sosial 

  Masa remaja adalah masa yang penuh dengan kontradiksi 

dalam kehidupan agamanya, akibatnya timbul konflik antara 

pertimbangan moral dan material. Sehingga remaja kebingungan dalam 

menentukan pilihannya, sementara kehidupan dunia lebih dipengaruhi 

oleh kepentingan materi, sedangkan para remaja lebih cenderung 

jiwanya untuk bersikap materialis dalam kehidupan mereka. Dan 

meninggalkan kehidupan yang berisikan nilai-nilai moral atau agama 

dalam hidupnya.
71
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4. Perkembangan Moral 

   Anak yang baru lahir tidak dapat dikatakan bermoral, karena 

moral itu tumbuh dan berkembang dari pengalaman-pengalaman yang 

dilalui sejak kelahiran anak. Pertumbuhannya baru dapat dikatakan 

mencapai kematangan pada usia remaja, yaitu ketika perkembangan 

kecerdasannya telah selesai. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan nyata 

antara agama dan moral, karena seorang yang beragama percaya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, serta mengagumi akan kebesaran Tuhannya, 

berarti seseorang telah memiliki rasa kepercayaan dan mengumi Tuhan 

itu, maka seseorang itu telah memiliki rasa kepercayaan dan mengagumi 

Tuhan itu, maka seseorang itu telah menunjukkan dan memiliki moral 

yang baik.
72

 

   Secara psikologis seseorang yang beragama membutuhkan 

sifat attempts to harmonize (berusaha untuk mengharmoniskan hidupnya 

dengan Tuhan). Agama dan moral memiliki hubungan yang sangat erat, 

bahkan ada yang mengatakan bahwa moral adalah bagian dari agama. 

Perkembangan moral  remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha 

untuk mencari proteksinya. 

Bentuk moral para remaja memiliki beberapa tipe antara lain: 
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1). Self directive taat akan agama atau moral berdasarkan 

pertimbangan pribadi. 

2). Adaptive, mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan 

kritik. 

3). Submissive, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral 

dan agama. 

4). Unadjusted, belum meyakini akan kebenaran agama dan moral. 

5). Deviant, menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral 

masyarakat.
73

 

5. Sikap Dan Minat 

  Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan bisa 

dikatakan sangat kecil. Umumnya mereka yang memiliki 

kecenderungan terhadap masalah keagamaan di masa remaja itu 

kebanyakan tergantung atau berangkat dari kebiasaan di masa kecil 

serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka.
74

 Sikap 

merupakan kecenderungan seseorang terhadap sesuatu untuk 
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bertindak, yaitu menerima atau menolak terhdap aksi yang diberikan, 

sedangkan sikap terhadap sesuatu itu bisa bernilai positif dan negatif.  

  Secara psikologis, esensi pada sikap terdapat beberapa 

komponen fungsi jiwa yang bekerja secara kompleks dalam 

menentukan sikapnya terhadap sesuatu, ketiga komponen itu adalah 

pertama, komponen kognisi akan memberikan jawaban tentang apa 

yang dipikirkan individu tentang objek. Kedua, komponen afeksi 

dihubungkan dengan apa yang dirasakan oleh individu terhadap 

objeknya, misalnya perasaan senang, marah, benci, sayang dan 

sebgainya. Ketiga, komponen konassi yaitu kesediaan/kesiapan 

individu terhadap objek dengan menerima atau menolak keberadaan 

objek tersebut. Ketiga komponen itu saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.
75

 

  Selain itu faktor pengalaman memiliki peranan penting dalam 

pembentukan sikap seseorang, karena munculnya sikap pada seseorang 

adalah tatkala individu mengenal sesuatu atau objek, baik objek itu 

dalam bentuk internal maupun eksternal, jika seseorang hidup 

dilingkungan yang berbeda dengan lingkungannya sudah dapat 
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dipastikan bahwa sikap hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan 

tersebut. 
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