
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal penting, karena judul ini akan memberikan suatu 

gambaran tentang isi skipsi. Masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah 

KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI 

KEISLAMAN KEPADA REMAJA DI DESA TANJUNG AMAN KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA. Dalam judul diatas terdapat beberapa istilah, oleh karena itu 

untuk mengetahui istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; 

Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pesan oleh seseorang 

(komunikator) kepada orang lain (komunikan)
1
. 

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia yang memiliki hubungan akrab 

yang mengembangkan rasa berumah tangga dan identitas kelompok, lengkap dengan 

ikatan yang kuat mengenai kesetiaan, emosinal, mengalami sejarah dan menatap 

masa depan.
2
 

Jadi kominkasi keluarga itu adalah keterbukaan dalam setiap hal didalam 

keluarga baik yang menyenangkan atau tidak, dan juga menyelesaikan masalah yang 

ada di keluarga itu dengan cara musyawarah antara anggota keluarga untuk 

mengambil suatu keputusan bersama-sama.  

                                                           
1
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1984) h. 11 
2
 Muhammad Budyatna & Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi, (Jakarta:  

Kencana, 2011) h. 168   
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Nilai-nilai keIslaman adalah ajaran yang bersumber pada Al-Qur’an, al-

Hadits, dan ijtihat. Al-Qur’an merupakan sumber ajaran Islam yang paling utama 

karena merupakan wahyu Allah SWT yang tingkat kebenarannya tidak diragukan 

lagi,
3
 nilai-nilai keislaman sangat bermanfaat bagi remaja. Pada umum masa remaja 

dianggap sebagai masa yang paling sulit dalam tahap perkembangan individunya.  

Para psikolog rata-rata memberika lebel pada masa remaja sebagai masa 

storm dan stress, hal ini untuk menggambarkan masa yang penuh dengan tekanan dan 

gejolak. Menurut Stanly Hall masa remaja merupakan masa pertarungan antara id, 

yaitu hasrat untuk mencari kesenangan seksual dan super-ego, yaitu tuntutan untuk 

mematuhi norma dan moral sosial
4
. Pergolakan yang dialami dimasa remaja 

merupakan refleksi dari konflik internal dan ketidakseimbangan psikis. Usia remaja 

yaitu antara 12 sampai 16 tahun, dimana usia tersebut seorang remaja sedang mencari 

kesenangan dan mengedepankan egonya. 

Desa Tanjung Aman adalah wilayah dari kecamatan Kotabumi Selatan 

Lampung Utara yang terletak di bagian selatan ibukota kabupaten. Lampung Utara 

adalah salah satu kabupaten yang tingkat kriminalnya tinggi dan sebagian besar 

pelakunya adalah anak remaja. Sehingga perlunya pendidikan agama dari orang 

tuanya supaya remaja-remaja di Kotabumi Lampung Utara tidak terjerumus pada 

prilaku kriminal. 

                                                           
3
 Imam Syafe’i, Manusia Ilmu dan Agama, (Jakarta: Quantum Press, 2009) h. 69 

4
 Sri Lestari, Psikologi Keluarga, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet. I,  h. 109  
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Peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keIslaman terhadap remaja 

dengan adanya komunikasi di dalam keluarga, itu akan meciptakan sifat keterbukaan 

antara orang tua dengan anak-anaknya. Berdasarkan uraian penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi antara orang tua dengan anak remaja 

di desa Tanjung Aman Kotabumi Lampung Utara.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan penulis memilih judul KOMUNIKASI KELUARGA 

DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI KEISLAMAN KEPADA REMAJA 

DI DESA TANJUNG AMAN KECAMATAN KOTABUMI SELATAN 

LAMPUNG UTARA, adalah : 

1. Bahwa kenakalan remaja pada saat ini sudah semakin parah, bahkan menjurus 

pada prilaku kriminal, oleh karena itu peran keluarga dalam menanamkan 

nilai-nilai keIslaman guna memberikan kesadaran kepada remaja, sehingga 

mereka dapat membentengi diri dengan pengetahuan agama itu sendiri. 

2. Komunikasi keluarga bertujuan untuk membentuk kepribadian anak agar 

nantinya anak remaja mampu terjun dimasyarakat, dan mampu  membangun 

keterbukaan anak terhadap orang tua, sehingga tidak ada lagu hal-hal yang 

ditutup-tutupi. 

3. Orang tua terkadang sering melupakan bahwa perlunya menamamkan nilai-

nilai agama terhadap anak remaja, sehinggga banyak remaja yang berprilaku 
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negatif. Dengan adanya pemahaman agama maka remaja dapat membentengi 

diri dari prilaku yang menyimpang. 

4. Kabupaten Lampung Utara, kecamatan Kotabumi dikenal sebagai kota yang 

tingkat kriminalnya tinggi khususnya di Desa Tanjung Aman. Para pelaku 

kriminal tersebut rata-rata dibawah umur atau remaja. Maka dari itu perlunya 

komunikasi keluarga dalam menamamkan nilai-nilai keIslaman sehingga 

remaja tersebut tidak prilaku menyimpang yang menjurus pada tindakan 

kriminal. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna. Islam juga mengajarkan umat dalam 

mendidik dan berkomunikasi yang baik didalam suatu keluarga, antara anak dengan 

orang tua dan juga sebaliknya. Menurut Galvin dan Brommel yang dikutip oleh 

Muhammad Budyatna dan Leila Ganiem Keluarga adalah sebuah kelompok 

masyarakat yang memiliki hubungan yang akrab yang mengembangkan rasa berumah 

tangga dan identitas kelompok, lengkap dengan ikatan yang kuat mengenai kesetiaan, 

emosional, mengalami sejarah dan menatap masa depan.
5
 

Dan juga dengan kemajuan teknologi membuat anak remaja dengan mudah 

terpengaruh sehingga berprilaku negatif, dengan adanya komunikasi keluarga 

diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara anak remaja dengan orang 

tuanya.  

                                                           
5
 Muhammad Budyatna & Leila Mona Ganiem, Loc. Cit. 
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Komunikasi antara orang tua dengan anak bisa dikatakan komunikasi vertikal. 

Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas kebawah atau dari bawah ke atas, 

yang dimaksud komunikasi vertikal ini adalah komunikasi pimpinan kepada bawahan 

dalam bentuk intrusksi-intruksi, petunjuk, informasi dan penejelasan.
6
 Karena dalam 

komunikasi antara orang tua dengan anak itu bisa berupa perintah, intruksi, pentuk, 

dan juga informasi. 

Disitulah peran orang tua dalam mendidik anak sehingga anak mampu 

membedakan mana yang baik atau buruk bagi anak tersebut. Fungsi sosial utama 

dalam komunikasi kelurga adalah sebagai pembentukan jati diri anak. Selain itu juga 

dipelukan pedidikan tentang agama dalam sebuah keluarga, dengan cara orang tua 

dapat memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang di anjurkan oleh agama, seperti 

solat dan mengaji, dan juga pemahaman tentang agama itu sendiri. 

Komunikasi antara anak-anak dan orang tua dapat menjadi sumber 

kegembiraan dan juga dapat menimbulkan konflik anak didalam keluarga. 

Komunikasi antara orang tua dengan anak remaja dapat juga menjadi menarik dan 

juga kecewa. Para remaja dan orang tua mereka sering kali mengalami konflik, 

dikarenakan seorang remaja mulai ingin menetukan pilihannya sendiri. Terkadang 

pilihan tersebut tidak disetujui oleh orang tua maka terjadilah konflik. Diperlukannya 

orang tua yang mampu menjelaskan kepada anaknya dengan baik, sehingga anak 

dapat mengetahui apa alasannya 

                                                           
6
 Onong Uchjana Effendy, Op. Cit.,  h. 123 
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Tidak dapat dipungkuri bahwa keluarga mempunyai fungsi yaitu keluarga tidak 

hanya terbatas selaku penerus keturunan saja, akan tetapi dalam banyak hal berkaitan 

dengan pembinaan kepribadian yang dapat diinterpretasikan didalam suatu sistem 

kelurga
7
. Namun pada saat ini fungsi tersebut mulai terlupakan sehingga proses 

pembinaan didalam keluarga tidak berjalan. Perkembangan intelektual akan 

kesadaran lingkungan seorang individu seringkali dilepaskan dan bahkan dipisahkan 

dari masalah kelurga
8
. Bentuk yang seringkali menimbulkan masalah-masalah sosial.  

Para anggota keluraga tahu satu sama lain dengan baik sehingga mereka dapat 

dengan cepat memprediksi bagaimana anggota tertentu akan berpikir, merasakan, dan 

bertindak pada banyak situasi. Bahkan pada saat anak mulai tumbuh, orang tua harus 

mampu mengenali dan menyesuaikan perubahan yang terjadi terhadap anaknya. 

Sehingga dengan itu orang tua dapat mengarahkan anaknya kejalan yang benar. 

Di desa Tanjung Aman Kotabumi terkenal dengan prilaku negatif yang 

menjurus pada prilaku kriminal yang dilakukan oleh para remaja. Setelah dilakukan 

observasi mengapa banyak remaja yang melakukan yang berprilaku negatif tersebut, 

dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak remaja, dan juga pergaulan 

yang salah. Masa remaja adalah masa dimana keingintahuannya tinggi dan juga 

faktor emosi yang lebih sering dikedepankan dalam setiap menyelesaikan masalah. 

Anak remaja sangat rentan dengan hal-hal baru yang mungkin hal tersebut akan 

                                                           
7
 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulis, 1981), h. 9 

8
 Abu Ahmadi, Ilmu Sosila Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), ed. Revisi, h. 87 
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menimbulkan masalah, untuk itu diperlukan pengawasan orang tua kepada anak 

remaja agar anak remaja tidak terjrumus pada prilaku negatif. 

Komunikasi keluarga di Desa Tanjung Aman masih kurang baik itu terlihat dari 

tingginya tingkat kriminalitas yang rata-rata pelakunya adalah anak usia remaja. 

Namun selain itu juga banyak hal yang membuat anak remaja melakukan tindakan 

yang tidak terpuji tersebut. Misalkan faktor ekonomi kelurga yang rendah, faktor 

pendidikan yang kurang, faktor keharmonisan kelurga itu sendiri. Hal-hal tersebut 

yang memicu anak remaja untuk melakukan tindakan kriminal. 

Karena itu diperlukan komunikasi yang baik di dalam sebuah keluraga. 

Komunikasi yang baik akan menimbulkan keterbukaan antara anak dengan orang 

tuanya, sehingga orang tua paham apa yang sedang dialami oleh anaknya. Remaja 

adalah dimana seorang anak sedang mencoba memahami kehidupan, disitulah peran 

keluarga dalam mengontrol prilaku anaknya. 

Komunikasi yang dilakukan antara orang tua dengan anak bisa dengan cara 

bertatap muka langsung, hal ini berkaitan dengan komunikasi antarpribadi. 

Komunikasi antarpribadi yang bersifat komunikasi diadik. Komunikasi diadik adalah 

proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, komunikasi 

biasanya berbentuk percakapan, dialog dan wawancara yang berlangsung secara 

bersahabat dan informal dan dialog berlangsung dalam situasi intim atau bersifat 

serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan lainya pada posisi 
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menjawab.
9
 Dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, 

maka anak tersebut menganggap dirinya mendapatkan perhatian dari orang tuanya, 

sehingga anak akan merasakan kedekatan serta menimbulkan keterbukaan dengan 

orang tua. 

Selain perhatian kepada anak, perlu juga diperbanyak keikutsertaan anak  dalam 

kegiatan yang berkaitan dengan Islam. Apabila remaja yang kurang berminat 

mengikuti kegiatan keagamaan itu, disitulah peran orang tua memberi contoh dalam 

hal kegiatan yang berkaitan dengan agama itu sendiri. 

Untuk menanamkan nilai-nilai keIslaman terhadap anak diperlukan kesabaran, 

dan juga harus terus menerus. Selain memberikan perintah orang tua juga perlu 

memberikan contoh kepada anaknya, karena dengan memberi contoh lebih terlihat 

sehingga anak dapat dengan mudah memahaminya. 

Kerena pendidikan anak merupakan kewajiban orang tua, seperti firman Allah 

SWT : 

 

                   

          

 

“Hai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahhan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikan yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan”. (QS. At-Tahrim:6) 

 

                                                           
9
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998) h. 33 
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Dalam ayat tersebut menjelaskan perlunya memberikan pemahaman terhadap 

anak tentang nilai-nilai keIslaman. Peran orang tua dalam menanamkan ajaran agama 

terhadap anak itu sangat penting selain untuk menghindari dari siksa neraka, juga 

sebagai benteng dalam diri remaja dalam menetukan pilihannya. 

Usia remaja adalah usia yang rentan dengan godaan-godaan. Remaja mudah 

terpengaruh oleh paham-paham yang negatif. Selain itu juga remaja bisa berprilaku 

negatif karena keadaan didalam rumah itu membuat remaja tidak nyaman. Sehingga 

remaja akan mencari apa yang menurut dia nyaman diluar rumah, yang di maksud 

dengan nyaman yaitu hal-hal yang tidak didapatnya dari orang tua seperti perhatian, 

sehingga remaja akan melakukan hal-hal tertentu yang tujuannya agar menjadi 

perhatian. 

Dengan adanya komunikasi didalam keluarga tersebut maka orang tua dapat 

memberi pengetahuan tentang ilmu agama dan juga memberikan pemahaman tentang 

pergaulan yang baik. Sehingga anak akan merasa bahwa dia dapat perhatian dari 

orang tuanya, dan yang lebih penting adanya keterbukaan anatara anak dengan orang 

tua. 

 

D. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui dan menghindari penyimpangan dari pokok masalah yang 

akan dibahas dari judul diatas, maka perlu untuk merumuskan permasalahannya, 

yaitu : 



10 
 

 
 

1. Bagaimana proses komunikasi keluarga dalam menanamkan nilai-nilai 

keislaman kepada remaja di Desa Tanjung Aman ? 

2. Bagaimana peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keislaman 

kepada remaja di Desa Tanjung Aman 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ada beberapa hal yaitu sebagai berikut : 

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses komunikasi 

dalam keluarga antara orang tua dengan anak remaja di desa Tanjung 

Aman 

2. Untuk menambah wawasan tentang peran orang tua dalam menanamkan 

nilai agama terhadap anak remaja di desa Tanjung Aman 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep Ilmu komunikasi 

khususnya tentang komunikasi keluarga dalam menanamkan nilai-nilai 

keIslaman kepada remaja. 

2. Manfaat secara akademis 
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Hasli penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bidang komunikasi dakwah 

terutama tentang komunikasi keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keIslaman 

kepada remaja. 

3. Manfaat secara praktis 

Dapat dijadikan suatu sumbang informasi, pemikiran bagi mahasiswa 

komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang komunikasi keluarga 

dalam menanamkan nilai-nilai keIslaman kepada remaja, dapat menjadi literatul 

bagi penelitian selanjutnya, dan berguna untuk menambah wasasan masyarakat 

tentang komunikasi orang tua dengan anak. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sempel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik trianggulansi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan 
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hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
10

 Salah satu 

asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif bahwa gejala dari suatu obyek 

dilapangan. Dalam penelitian lapangan diperlukan kebaruan informasi itu bisa 

berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalami situasi sosial 

yang terjadi dilapangan. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, maksudnya adalah penelitian yang 

hanya melukiskan apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dalam 

hal ini arti deskriptif adalah akumulasi data dasar sementara.
11

 

Dalam penelitian ini yang akan digambarkan adalah proses komunikasi 

keluarga serta faktor pendukung dan penunjang yang ada pada masyarakat desa 

Tanjung Aman. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis. 

 

 

 

                                                           
10

 Sugiyono, Motode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta,  2011) h. 15  
11

 Suyardi Surya brata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1993)  h. 19   
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2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
12

. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Keluarga (KK)  di Desa 

Tanjung Aman. 

b. Sample 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut
13

. Sedangkan untuk penentuan sempel purposive. Purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu
14

. Untuk 

menetukan sempel KK di Desa Tanjung Aman ditentukan melalui kriteria atau 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Beragama islam. 

2. Memiliki keluarga lengkap yaitu ayah dan ibu. 

3. Memiliki anak remaja usia 12 sampai 16 tahun. 

4. Orang tua minimal lulusan SMA dan sederajat. 

5. Orang tua yang taat beragama. 

                                                           
12

 Sugiyono, Op. Cit., h. 117   
13

 Ibid., h. 118 
14

 Ibid., h. 124  
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6. Anak remaja sedang menempuh pendidikan sekolah SMP atau 

SMA dan sederajat. 

7. Orang tua dengan anak remaja tinggal dalam satu rumah. 

8. Orang tua terdaftar sabagai anggota atau pengurus karang taruna 

di desa. 

9. Anak remaja terdaftar sebagai anggota risma  

Berdasarkan kriteria diatas hanya diperolah 10 KK, yang menjadi 

sempel dalam penelitian ini. 

 

3. Alat Pengumpul Data 

Yang dimaskud dengan pengumpul data adalah langkah yang paling utama 

peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data.
15

 Alat pengumpul data yang 

penulis gunakan adalah: 

a. Metode Interview 

Metode interview adalah suatu proses wawancara untuk menemukan 

permasalahan secara terbuka, dimana peneliti mendengarkan secara teliti 

dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informasi.
16

   

                                                           
15

 .Ibid., h. 308  
16

 .Ibit., h. 320  
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Metode interview dipakai penulis dengan alasan mancari data 

lapangan tentang bagaimana proses komunikasi antara orang tua dengan 

anak atau remaja dalam menamankan akhlah pada anak remaja 

khususnya. Dengan melalui tahapan-tahapn dari tahap awal sampai tahap 

akhir, sudah dilaksanakan atau belum sepenuhnya dilaksanakan, dengan 

demikian dibutuhkan metode pengumpul data yang mampu merekam 

keadaan dari awal sampai akhir secara mendetail. 

Metode ini digunakan untuk mencari data yang objektif tentang 

bagaimana proses komunikasi keluarga yang dibangun orang tua terhadap 

anak atau remaja dalam mendidik yang sesuai dengan ajaran islam atau 

yang disebut dengan menanamkan akhlak yang baik terhadap anak. 

sedangkan untuk informasi data yang digali adalah hal-hal yang dianggap 

menunjang data, terutama sebagai cross chek atau jawaban sampel. 

b. Metode Observasi 

Menurut Nasution, observasi adalah para peneliti hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui pengamatan secara langsung.
17

 Dengan pengamanatan seperti ini, 

maka kenyataan yang ada dilapangan dapat diketahui secara efektif dan 

objektif serta dapat dipertanggung jawabkan. 

                                                           
17

 Ibid., h. 310  
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Observasi ini digunakan sebagai metode pembantu bagi metode 

interview, data yang digunakan denagan interview diobservasikan agar 

data itu lebih bersofat variable disamping itu digunakan juga untuk 

mengumpulkan data yang belum ditemukan dengan cara interview. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah belalu, 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang atau subyek tersebut.
18

 

Kedudukan metode ini sebagai metode pembantu sekaligus pelengkap 

data-data yang tertulis maupun yang tergambar ditempat penelitian 

sehingga dapat mebantu penulis dalam mendapatkan data-data yang lebih 

objektif dan kongkrit. 

 

4. Analisis Data 

Setelah dikumpulkan selanjutnya menganilisi data dengan acuan rumusan 

masalah. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif. 

Tahap terakhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan 

data dan diakhiri dengan penafsiran data untuk mengambil kimpulan akhir. 

Dalam mengambil kesimpulan akhir dengan non-statistik yang menempuh cara 

                                                           
18

 Ibid., h. 329  
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induktif. Analisis data kualitatif yaitu bersifat induktif, yang dimaksut induktif 

adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, selanjutnya 

dikembangkan sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir
19

. Analisi data dalam 

penelitian lapangan dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam penelitian kualitatif telah 

melakukan analisi data sebelum memasuki lapangan, analisis dilakuka terhadap 

data hasil study terdahulu, namun fakus penelitian ini masih bersifat sementara, 

dan akan berkembangang setelah dilapangan dan selama dilapangan. 
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