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ABSTRAK

Saat

ini teriihat adzur,va pergeseran karakter anak dan

:enraia. seperri ketidttk terkendalian tingkah lcku, entosional. ticlok
-ttlan-va

kepethiian rcrhadap orong tain (tidak acuh), ticlak may,as

-i!ri dalam bertindak. cakap kotor, tidak bertctnggung jau'ah, tidak
-iislplin. melarggar {ittffan dan perinta&. Meski hal ini berbeda'eda pada setiap anak dan remaja. tentu kadar ketidak baikan itu

-,Jak sarna dan rnasih banyak yang masih terbimbing, meski

juga vang tidak terbimbing dengan baik. Kita masih
:.imiskok, jau'ab ibu umi. Hal ini mengindikasikan perobahan

-,.nr.ak

- : pikiran, sikap da, tingkah laku yang cendrung bersitat negatif.
';

:rakin tampak dalam karakter anak dan remaja, yang secara terus

- :rgalami perubahan-perubahan. Ibu umi yang telah
mengabdi
- -'-=1? dua puluh tahun melihat pergeseran tingkah iaku itu. dari
-:'3t&r1 keangkatan.

Hal yang paling jelas, adalah, sikap berani-

-:,n1'a rasa percaya diri. meski terkadang kurang pertimbangan

-- -rdak merasa nralu atau terbebani oleh rasa malu sekalipun
' . ,-':ukan kesalahan. Disi lain anak dan remaja kini menurut ibu
- . rur&rlg giat dan tidak terpacu untuk belajar dan bekerja keras,
,

--:.! kemandirian- se(a kurang terpimpin. Memang ibu Urni
, - ,::iri ban1,'trk faktor penyebab dernikian, faktor keluarga.

taktor sosial. taktor buda-va. faktor ekonomi. taktor lingkungan, juga
:ermasuk faktor teknologi seperti internet. oleh karena

itu

semua

.:.ktor memiliki peranan membentuk pikiran. sikap dan tingkah
.:r'U SeSeOIang

iii

KA]'A PENCAN'|AR
Sy'ukur Alhamdulillah dan shalau,at beserta salam atas
rnjungan kita i'labi N4uhammad Saiv. atas teriaicsananl.'a peneiitian

:i

dengan segala kekurangan dan keiebihannya. peneliti telah

:erusaha seda,va mampu untuk melakukan yang terbaik, untuk
:rengungkapkan masalah yang dihadapi sesuai dengan kajian

:enelitian ini. Penelitian ini berjudul: DA-futPAK PENGGL|NAN

i\.TERI{ET TTRHADAP MORALTTAS ANAK DAN REMAIA

Y DESA

TEMBT]NG KECAtr,TATAN PERCUT SEITUAN

;:IBUPAIEN DELISERDANG. Penelitian ini filakukan

sebagai

,- ah satu upaya uxtuk mengungkapkan dampak keberadaan
.,-:ernet terhadap moralitas anak dan remaja, dalam konteks
-."svarakat pedesaan.
Secara harliah intemet adalah kependekan dan interconnected

-

'..

orking, ialah sistem global dari seluruh jaringan computer yang

.- .rg terhubung yang menggunakan standar internet protocol suite

-

P'lP) untuk melayani milyaran pengguna diselurul'r dunia,

^ :-akala internet (huruf "1" besar) ialah sistem komputer untum

-

- terhubung

secara global sebagai

iv

- .'.r..kol pertukaran peLket (packet *t'ifching ctsnmtunicatiun
,it.ttoh, rangkaian internet yang terbesar dinamakan intemet.
- -.-,gar1 kaedah

Di

ini dinamakan internet working

Indonesia saat

ini

penggna internet sekitar 2.6 juta.

:rlah sekolah yang tersambung dengan intemet. 46"000 sekoiah

-::

siswa melek intemet berjumlah 17,5

juta, guru.

2.6 juta.

'1:iihat data diatas dalam kajian ini sangat signifikan

untr.ik

:.:neliti dampak intemet terhadap anak dan remaia.
Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga

::lelitian IAIN

Sumatera

Utara dan semua parsipan

1,ang telah

:rnberikan masukan sehingga penelitian ni dapat diselesaikan"

DAFTAR ISI

I.L![BAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN DIRI

ABSTRAK ii
Lq,TA PENGANTAR iv

ISI Vi
. r. i. PENDAHULT]AN
.... ....1
..............1
{. Latar belakang masalah.
............6
B. Rumusan Masalah.
........7
C.'fujuan dan Kegunaan Penelitian....
.......10
D. Kajian Teoritis.
...........i6
E. Kerangkakonseptual......
...........18
F. Metode Penelitian.
.... ....20
G. Sasaran Penelitian.
H. Lokasi Penelitian.
............20
....22
i. Sistematika Pembahasan..
. ts II. GEOGRAFIS DAN DEMOKRAFIS.. ..........24
...... ..24
.{.Geokrafis... ...
..........27
B. Demokrafis...
.-'. Agama dan Kultur.
.. ..48

DAFTAR

".

YI

i]

\B III. DAMPAK

TF.JTERNET

TERHADAP MOR,TLTTAS

REMA.TA.

.................61

.{. Kebijakan Pemerintah Tentang pendirianlntemet. .....61
B. Eksistensi Internet sebagai alat komunikasi dan
Informasi di Kecamatan Percut Sei Tuan.
C. Dampak Internet terhadap Moralitas Remaja.
E

\B I V. PENUTUP........".

Kesimpulan..
B. Saran-Saran....
nAFTAR LITERATUR..........
A.

TE\TANG PENELITI

vI

.......65
...

.. ... . ..73

......86

.........86
.......92

..........94

BAB I
PENDAT{ULUA]\

1. Latar Belakang Masalah

iirnu pengetiihuan dan tcknologi nienjadi dua hal
-;:rting. sejaian dengan perkembangan peradaban manusia
Aai ltoAtrcorrq
-.-:.-1.- -!^!--!
-^l^!..o1rr
Raliiiai]c
)4Lu ucaii
BlUUdI. )dlall

-'-,-r1119f,,,,,,,,,,,,,,,.

,.iin-s. mengisi.

qqli--diiiiS

iiiliiiiSiraPi
-olenolrqni

1'ang

dalam
dqn
uai

ilmu pengetahun membutuhkan perangat teknologi

.irtuk mendukung terciptanya sering diantara para ahli. disamping
,.'bagai media penyebaran informasi dalam berbagai kepentingan
:alam bidang-bidang lainnya.

Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah
::rensalami kerna.fuan y'ang luar biasa dari yang berskala lokal
:;ngga global (IT/ITC) [nterna-stional'i'ecnology Communication

.rt3u .jaringan teknologi komunikasi Intemasional yang
rLenggunakan perangkat tanpa kabel tetapi menggunakan
.perasional satelit Yang menembus batas dcngan secara cepat.

l::ia

-:.

komunikasi ini bersifat bebas dapat diahses oleh siapapun.

kalarlsan manapun dalam berbagai profesi dan kepentingan.

l:.:ia komunuikasi ini menayangkan semua hal dengan bebas,
-.:.n{ga dapat berdarnpak baik atau buruk. tergantung }'ang
'.:rgakses dan dipergunakan untuk apa saja.

Secara harfiah internet adalah kependekatan dari
,i:.tonnet:ted nefli,orking. ialah sistem global dari seluruh

::r]san computer yang saling terhubung yang

menggunakan

.,:niiar intemet protocol suite (TCP/IP) untuk melayani millyaran
inqguna diseluruh dunia, manakala internet (huruf

,.:h sistem komputer umum yang terhubung

"i"

besar)

secara global sebagai

- ',1srkol peilukaran paket (packet su,i/bhing communicati()t't
' ittcol). rangkaian intemet yarrg terbesar dinamakan internel,
-,rSan kaedah ini dinamakan internet v,orking.

Internet (lnterconnction l{etu,orb). 7"he Internet

ls

a

,i,lv,ide collection of'compuler netv,orks connecting milliars of'

.

L'ompulers, soflu,are

,..t

and.files you can Jind ren'iete, vieu and

information over the irzternet using special safv,ere called an

'.rtrct brou,ser, like internet explore The porl of the internet
....'.'tt{ the world u,ild web (wwut1 use
. ;'.gttcrg€,

it is

tmt,en

prolocol ond

anab!ing interaction benvin con'tputer. (Kenneth

C

-,-iJon. Kennet itossenblatt. David l.angley Microsoft" Internet

' ".:iorer-fM 6-0. Penerbit Quebecor Printing Book Group. 2002

h.

Jadi intcraet adalah .jaringan computer yang terhubung secara
--,ernixional dan rersebar
diseiuruh dunia, _iaringan ini meliputi

-:fan

yang terhubung satu dengan lainn.va
menianfaatkan jaringan telepon (baik kabei maupun

pesar.vat conrputer

-rlgan

.::.naniaatkan gelombang elektromagnetik) jaringan jutaan

"

:Trputer

,

:"rputer dalam jaringan internet dengan dukungan soitware yang

ini memungkinkan ba-rbagai aprikasi diiaksanakan antar

- :utuhkan. unruk bergabung daiam jaringan ini satu pihak (dalam
. ini pro'ider) harus memiiiki program aplikasi serta bank data
-s menyediakan informasi dan data yang dapat diakses oleh
'..rk lain yang tergabung
dalam

':

-

internet. seperti pengusaha,

-

,ku poiitik. ilmuan,

-

=ga tingkat sekolah dasar. bahkan remaja dan anak-anak.

bahkan dosen. mahasisu,a dan

-:.et sudah menjadi kebutuhan dalam meningkatkan

-

pela.iar.

wawasan

"eilmuan. para pendidik menganjurkan penggunaan internet
:reski dengan segaia resiko. meski dengan menl,adari intemet

,:ai pisau bermata dua. satu sisi berdampak positif sisi lainnva
^
.

hal ini ada perbedaan antara internet dcngan rveb: [nternet adalah
dari
intiastruLlur- dari -iarin-ean ini rnenghubungkan jutaan computcr -iaringan
L..r*u-ru,r"
' -,rrbal nembcntuk .iaringan iiengan compui.r .anupun dapat berkomunikasi
- - -Jmputer laitr- selanla mercka terhubung ke internel. Sedangkal rveb adalah cara
--'.,:s infbrrnasi rnelarui mcdia intemet- ini adarah rnodcl blrbagai media rang
- -- Jiata-i internet. \\/cb mcnggunakan prolocol /rlrp untuk memun'gkinkan aplikasi
-

-:

iomunika-si. rveb -iu,ua ntenggunakan brouser. seperti internet

iplore,

atau.fire

-,. nrengakses riokun-icn ueh lang disebur hclamaL: u,eb terkait satu sama lain
::'erlittk' dokurncnrieb juga rrcngandunggrafis.suarEteks.danvitio.u'cb-juga
, r jntuk vang ntenqandalkan Slr4 fp
e_ntail jacli internet bukan rvcb.

-,.ril-. narnun penggunaan internet tidak dapat ditr,lak dan tidak
, ': dikontrol bairlian oleh pememerintah. Di Indonesia saat ini
,

,

_:ina intemet sekitar 2.6 juta. jumlah sekolah yang tersamburrg

: -J;ir1

intemet. 46.000 sekoiah dan sisw'a inelek internet

- 'rr.nlah 17.5 juta, guru .2.6 .iuta.
Salah satu sumberdaya yang terdapat dalam iniemet adaiah

(wrrv) atau bizua disebut dengan Web yang
- :::.embang pesat. Informasi web didistribusikan melalui
. - iekatan hyper-text yang filemungkinkan suatii teks pendek
;i.iadi acuan untuk membuka dokumen yang lain, dengan
:..1 rvide web

lekatan hypertext
--

ini

seseorang dapat memperoleh infonnasi

'.sen meloncat dari suatu dokumen ke dokumen lain

( Abdul

.,:ir. Pemrogram Web, penerbit, Andi Yogyakarta, 2003 h 4-5)

Dalam hubungan
:

ini

intemet sebagai sistem inforr-nasi

-..'ti tidak beda daiam prinsif-prinsithya dengan

sistem

:unuikasi laimya. begitupun aspek-aspek 1.ang berhubungan
..:afl sistem informasi itu sendiri. Ada liina karakter yang
,- :.:nlukakan oleh Harold Lasw.ell untuk mendekati pengertian
-.em inlomrasi

ini

sebagai berikutl

',ho (siapa) 2. Says what (mengatakan apa) 3. In nhich channel

- .,aiui media yang mana) 4. To Whor-n (kepada siapa) 5, Wich
-

':

ef-fect (apa pengaruhnya)

4

Paradikma Lasrvell tentang sistem komunikasi ini menjadi

-::ri&t penting bila dilihat dari kelima hal itu dan iebih penting lagi
.,:,ant penelitian ini 1'.ang berhubungan dengan in rvhich channel. to

ronr dan rvhich what elfect (melalui rledia yang mana- kepada
, :pa dan apa pengaruhaya). Dalam hai ini telah menjadi ienomena

- ,,alangan anak dan

remaja

menggunakan internet dalam

:ningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan. secara umum baik di
. .-,ta-kota maupun dipinggiran

kota dan dipedesaan.

karena

:..iciahnya mengakses infonnasi yang dibutuhkan secara cepat.

,da sisi lain penggunaan internet tentunya tidak saja

untuk

.:dapatkan iniormasi dalam dunia pendidikan. tetapi secara

;lekat berbagai tayangan yang dapat merusak. ternl,ata

dapat

- "kses pada situs-situs internet ada banyak situs 1,ang dapat
- :uka, misalnya http://wr.l,w.porn.com.- situs ini dapat dibuka pada

,rsranl Google.cont Microsoft internet explorer

yang

:nayangkan adengan panas dengan gambar hidup yang sangat
-.iuar, bahkan mengundang pemirsanya untuk melakukan hal
:rupa, anak dan remaja yang mendapatkan informasi situs-situs ini

-,.:rn tertarik untuk membuka dan tentunya secara komunikasi

'

.r)rizontal akan terinformasikan kepada vang lain bahkan akan
.engajak lawan jenisnya untuk sama-sama menonton tayangan ini-

.:elagi dalam lokasi yang tidak terkontrol dan memungkinkan
.:niru adengan yang ditonton. Bila dihungkan dengan lokasi

ruidrnet dan pembuatan kamar-kamar

kecii muat dua orang, maka

-,:a kemungkinan besar akan dilakukan pembukaan situs tersebut-

:r,it3n? bagi kalangan airak dan remaja dan ini akan berpengaruh
:':hadap perkembangan

jiwa dan emosi. pikiran dan kecendrungan.

.iak menulup kemungkinan perobahan sikap dan tingkah

laku

-.nq bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dalam sosial yang
-.:nc,arah negatif adalah disebabkan oleh tayangan internet.

interaksi Remaja dengan internet tentu tidak

dapat

-,iatakan seiuruhnya merusak bila dilihat dari sisi positif. yakni
:

.

.

eningkatkan \l/arvasan ilmu pengetahuan, membangun kreativitas

jiresn adanya sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari

.,.nia yang saling berl-rubungan.

Hanya saja to whom (kepada

. :pa) yang rnenjadi permasalahan. Remaja yang sangat rentan dan

,:i1 dalam emosi dan pikiran tentu belum

sepenuhnya dapat

:nr-aring infbrmasi yang diterima dan masih lebih kuat emosi <ian

.ititi dari pikiran. dapat ntelakukan hal yang terburuk

karena

- jrongan keinginan y'ang negatif.

B. Rumusan Masalah

Seiring dcngan latar belakang diatas. pokok masalah
-:irelitian iiri adalah: Apakah ada pergeseran lr{oral dikalangcn
.,itctl rt pedesaan dengan penggunaan

internet

6

Keberadaan internet yans menjamur

di

pinggiran Kota

\Iedan, sepertiny''a tidak ada pengaturan dari pemerintah. terutarna
pengawasan pemakai jasa tersebut. bahkan dibuat dalam sekaisekat vang iertutup. kamar-kamar dengan kapasitas dua orang.
"

ang diisi oleh yang berbeda jenis kelamin dan masili dalam usia

:emaja. lebih-lebih lagi internet tersebut berada parla lantai dua

iari ruko. tanpa ada yang mengarvasi pembukaan situs-sinrs
.rternet yang sangat bebas. Situs-situs tersebut dapat
:renayangkang adengan layakn1,.a suami istri, yang dapat merusak

:rental dan perbuatan yang melanggar moralitas dan nilai-nilai
.

r-ial dan agama ma^syarakat:
Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga masalah y.ang
::1u dipertanvakzrn dalam penelitian ini:

1. Bagai mana kebijakan pemerintah terhadap pengaturan
pendirian intemret

2.

3.

di

Kecamatan percutseituan

Kalangan mana saja yang menggunakan jasa internet

Apa dampak penggunaan internet bagi moralitas anak

dan remaja

f ujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Penclitian

ini bertujuan urtuk:

1. Mengetahui bagai mana kebijakan pemerintah daiam
pengaturan pendirian internet

7

2. N4e,getahui keberadaan

intemet. lokasi- kondisi.sarana

prasarana y'ang disiapkan bagi para pengguna jasa
internet
J.

N{engetahui

dari

kalangan mana ,vang ban1..ak
menggunakan internet dan apa pengaruhn-va bagi
moralitas anak dan rcmaja.

-

r'egunaan peneiitian

Peneiitian

ini

dilakukan untuk menganaiisis

:.rgeseran moralitas dikalangan anak dan remaja yang
:rerupakan barometer niiai kehidupan sosial.
Anak dan
rema-ia nterupakan asset dal sumber daya
insani yang
sangat penting untuk diperlihara. karena

itu

merupakan

tantangan bagi orangfua. pemerintah dan masyarakat
untuk melindungi anak dan remaja dari kerusakan.
internet sebagai media informasi harus <iapat
dijadikan

rredia pendidikan dalam membentuk kepribadian,
r:irakter dan moral. Internet dapat dijadikan pembangun

::ri

anak dan remaja, sekaligus menumbuhkan diri
:,lreka menjadi manusia masa depan yang tlibutuhkan
ranssa- negara dan agama. Adapun pergeseran
prilaku

iiharapkan terarah kepada tujuan-tujuan

positif. Dan

-,kan menjadi moiivasi tragi tokoh_tokoh rnasyarakat-

8

:in.lidik. para ulama dan orang iua untuk

men<ieteksi

::rgeseran moralitas dikaiangan mas_varakat terutama

,:rak dan rernaja-

y,"ang

banl,ak kalangan mengeluhkan

persoalan ini.

Selain sebagai upaya analisis. berguna untuk bahan
masukzrn bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem

control penggunaan internet dan upaya memberikan

infbrmasi kepada masyarakat dalam peningkatan
kesadaran terhadap penggunaan internet dan
membentengi

sisi negatif dari

penggunaan internet.

terutama bagi anak dan remaja. Termasuk sebagai bahan
rnasukan dan pandangan bagi kalangan orang tua yang

sevogianya dapat meningkatkan situasi dan kondisi
keluarga yang baik. dengan nilai-nilai vang luhur, agama

dan budaya sosial, menumbuhkan sit-at. karakter utama
dalam keluarga, rnenuju keharmonisan masyarakat secara

umum.Karena keluarga merupakan factor

inti

yang

rnernbentuk kelompok social yang lebih luas. Maka
keluaega adalah unsur pertama dan utama. Pembinaan
keluarga tentu diawali dengan kwalitas orangtua, suami

:tau istri, sebagai pembimbing dan pengendali keluarga.

\Iaka hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang

9

ber-euna

bagi. orangtua-orangtua dalam

inenegakkan

keiuarga yang baik dan kuat.

D. Kajian teoritis
Internet menjadi penting karena dapat meny-ajikan infonnasi
secara luas.

cepat dan konverhensif

sesuai dengan kebutuhan

masl,arakat dalam berbagai kalangan dan kepentingan serta
sitatnya yang global. informasi sebagai kebutuhan masyarakat
modern. ternyata sudah sedemikian pentingnya, sehingga sudah

menjadi suatu budal,a dan dapat mendinamisasi perkembangan
sosial dengan cepat. Budaya informasi dan media komunikasi ini

ridak hanva diterima

di

perkotaan tetapi teiah menjadi miiik

masyarakat pedesaan. terutama dipinggiran kota-kota seperti Kota

\Iedan yang mt:mpenomen4 sekaligus mengubah masyarakat dari
bersifat pinggiran menjadi semi perkotaan. Kenyataan ini tidak saja
:rengubah struktur sosiai tetapi menggeser pola sosial- pola pikir.
:udava. bahhan prinsifl-prinsif moral yang terlihat dalam sosial.

Memahami komunikasi sebagai suatu proses pemindahan

:e. pemikiran" gagasan ban-vak para ahli membuat batasan atau
-:i-rnisi. hal

ini

dapat dijelaskan. Menurut Everett

M. Rogers;

\,.jmunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber

':pada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah
'-gkah laku rnereka (Hafied Cangara: Pengantar

lhru Komunikasi

10

:iisi

Revisi. PT. Raja Gratlndo Persada. Jakarta. 2009 h. 52-53).
-":rbaran komunikasi ini adalah bentuk interaksi manusia yang

-',ing mempengaruhi satu sama lainnya. sengaja

atau tidak sengaja,

..:-\ terbatas pada bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa
:r'oal. tetapi juga dalam hal ekspresi muka. lukisan. seni dan
:.:nOlOgi.
Adapr"rn unsur-unsur komunikasi yang terlihat sebagai suatu
rrrrseS 1,'ang didukung oleh adanya sumber, pesan, media- penerima

-,,r efbk- dan ada.luga ahli

Terlepas
::relitian ini

yan_s

menambahkan umpan balik.

dari unsur-unsur komunikasi diatas

daiam

akan mngarnati media komunikasi sebagai unsur yang

'- :,ekat.

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk
-..r,\ ampaikan pesan dari komunikator
kepada khalayak. Dalam hal

.

ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam
-:ikomunikasi antar manusia media yang paling dorninan dalah
-

-,rca indra rlanu-sia. seperti mata dan teling4 pesan-pesan yang

, ::rima seianjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk
:nqontroi dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum

,

r'.r

at3ftnn dalam tindakan. Adapun media yang dimaksud adalah

:lia

antal pribadi. media kelompok" media publik dan media
'.,:a (lbid: i 32). Dalam hal ini ada lima karakter
media massa: I ).

-

:it-at lembaga 2). Bersifat satu arah 3). Meluas dan serempak 4i.

1t

-.,:akai peralatan teknis 5)" Bersifat terbuka dirnana pcsann!.a
-

,::t

diterima siapa saja dan dimana saja tanpa mengenai usia.

--,s kelamin dan suku bangsa.
Inte'rnet sebagai media komunikasi masa yang memiliki

:.3kter terbuka bebas dan berjangkaun luas iintas benua yang

- :ndunia. merupakan

.

penemuan fungsi komunikasi super canggih

dijuluki dengan berbagai nama antara lain internet. media
lunikasi maya. media sllper haighway-. Intemet memiliki

':.._-:

"----epatan mengirin dan memperoleh informasi. sekaligus sebagai

-:.,r9fl12 data
5,ang shopisticated. sebab 30 tahun yang lalu orang

:"k

biasa membavangkan bahq,a computer yang berbasis internet

,-.r menjadi perpustakaan dunia yang dapat diakses melalui

satu

- r:u vang namanya word wide web atau yang
sisebut web (wrlw).

Konteks masyarakat desa yang mempunyai hubungan

-:ins.

.li.
r-\\

kebersamaan dan saling memupuk rasa solidaritas yang

hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Berbeda dari

arakat perkotaan yang cendrung indir.idualistis.

Secara

'itrlogis karakter masyarakat desa lebih menekankan pergaulan
: lp dengan berbasis nilai-nilai sosial-moral. Daiam hal ini

..rasuk masyarakat pinggiran kota dimana tingkah laku

dan

,retip sosial mempunyai pengaruh besar pada cara hidup dan
- -:hidupannya.

1f

Penduduk pinugiran kota daiam masyarakat masih lambat

- :andingkan dengan penduduk kota- biasanya mzrsl,,arakat
- rugiran kota maupun masl'arakat desa dalam tingkah laku seirari.-,rri sangat dijaga dan saling mempuyai rasa hormat menghormati

.:epedulial terhadap rnasyarakat iainnva

(M. Cholil

Mansyur"

:osial lvlasyarakat Desa dan Kota_. Pen. Usahaha Nasional.
Surabaya" h. 1:18) selain hai tersebut masyarakat pinggiran kota
.aiing berhubungan baik. juga kehidupannya seialu berubah dan
ludah terpengaruh disebabkan dekat dengan perkotaan. selain hal
ru perasaan harga diri disamping dorongan untuk tunduk atau
::rcnaruh simpati dan sifat-sifat penolong disamping nafsu
. L'ri uang, j ustru dalani penentangalt

inilah tersembunl,'i kc-khayaian

,.ntang tabiat serta martabat manusia yang tidak ubahnya dengan

:iriruo bentuk-bentuk hidup masyarakat pinggiran kota pada
..:hlrsusnya dan corak-corak yang ridak liabis-habisnya

Dalam hal

ini konsep

(Ibid;

1a3)

konrunikasi masyarakat desa dan

.-incqiran kota dapat dilihat dari: 1). Konsep kelompok-kelompok

-,

Sistem komunikasi berorientasi dengan komunikasi an[ar
'ribasi dan mass media 3). Pesan komunikasi; bersif-at idiologis dan
it-rnnatoris 4). Arus komunikasi: bersifat verlical dan horizontal
>i

ed A Rahim Pendekatan-pendekatan komunikasi daiam

-:nrbangunan

desa;

Peranan Komunikasi: Masa

:;rbangunan. Pen. Gajah Mada Universit,v Press. cet.

dalanr

VI 1995. h
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'r-1)

'l'eori komunikasi desa ini terlihat pada poiir
3 dan 4. dimana

:.rternet sebagai media

komunikasi dan informasi masa yang

npormatif. idiologis dan edukatif dapat mernobilisasi sosial dalam
:,-'sa1& aspek

dan arus komunikasin,va, bersifat vertikai ketika

:renvebar dalam masyarakat akan terjadi dengan bersifat
..horizontal dan meluas, khususnya dikala:rgan anak dan remaja
.

jnsat cepat proses penyebaran informasi khorizontal ini, sehingga
.asi-lokasi intemet ramai dikunjungi begitupun infonnasi materi

,ng disajikan dalam intenret sangat cepat menggeser sistem dan
::i-nilai sosial dan tingkah laku yang tradisionai kepada semi

'

:,dern dan modern. Pada pinggiran kota masvarakatnya cepat

' -::rbah baik sikap. pikiran maupun
tingkah laku khususrrya terlihat

:--i

kalangan anak dan remaja dan terbaiik dengan budaya

. ..lansan generasi

tua meski tidak mutlak. Seperti moral dan

.,'-ni1ai sosial.

{da

.

beberapa

hal dari sifat positif dan negative

dari

-runaan intemet. l)arnpak positif: 1). Intemet sebagai media

'

-i,rkasi paling banyak digunakan untuk berkomunikasi dengan

---.-na iainnya dari seluruh dunia. 2). Media pertukaran data
-

-:r-

lxe flegunakan

e-mail , newsgroup ftp dan w.wr.v atau web.

:=:rqguna intemet diseluruh dunia dapat saling bertukar

--

:>r dengan cepat dan murah. 3). Media untuk mencari
:i atau data. 4) Kemudahan untuk memperoleh inlbnnmi.
14

,'

Internet dapat digr-rnakan sebagai lahan inlorrnasi untuk bidang

::ndidikan. kebuclavaan. dan lain-iain. 6). Kemudahan untuk
;:transaksi dalam bisnis. perdagan-uan sehingga tidak perlu pergi
:.

:ie

mpat penar.l'aran/penj ualan.
Seciang sil-at

:r

negatil i ). Pomografi meraja lela.

anggapan

tidak salah. meskipun para produsen brouwsere melengkapi

1;r-rgr&rl mereka dengan kemampuan untuk

memilih jenis

home-

:l{e vang dapat diakses diinternet. Di intemet terdapat gambar-..mbar por:nografi. 2) Kekerasan. seiring dengan pomograti
:lengan kekerasan juga terdapat di internet yang dapat mendorong
,:seorang bertindak kriminal (violence and gore). kekejaman dan
..;'sadisan ban1,'ak ditampiikan. karena segi bisnis dan segi

- rnia internet tidak terbatas, dalam hal

ini

isi

pada

para pemilik situs

-.,'negunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka-

-'rah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. 3).

::iiudian; Hal laimya adalah perjudian.

dengan jaringan 1,ang

'::sc'dia para penjudi tidak perlu pergi ketempat khusus
untuk

' :menuhi

keinginannya.

4). Mengurangi sifat sosial manusia:

'r:e1la cendrung lebil-r suka berhubungan lew-at intemet dari pada
-::hubungan secara langsung (face to pace) dari sifat sosial yang

-::'ubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam
-:::nteraksi. 5) Bisa membuat seseorang kecanduan" terulama vang
Jr\.angkut pornografi dan dapat menghabiskan

uang

karena

1_{

hanva melayani sifat kecanduan tersebut. Dari hal-hal sifat negatil

lenggunaan intemet ciapat memunculkan sigi-segi negatii lainn1,'a"
seperti pencurian, karena merasa butuh dana. penipuan. apatisme
f,etidak pedulian) dan lain-lain
http;//1,udaku"vudz. Word press.com/2008/03i19 darnpak positif
Jan negative akibat perkembangan teknologi internet).

E. Kerangka konseptual

Internet sebagi teknologi dan sumber informasi,

secara

.erbuka memberikan inlbnnasi sesuai dengan apa yang diingini.^an
:,1eh

orang yang mempergunakamrya, ia hanya mesin. yang pada

:r'insilnya berproses sesuai dengal kehendak manusia

dan

:rembuka inlormasi yang diinginkan, pada prinsifnya intemet tidak

.:remiliki otoritas. Karena itu manusialah yang yang berpretensi.
Sebagai Media informasi, dengan adanya interaksi manusia

ringan intemet. maka internet menjadi sesuatu yang

hidup.

:-,emberi pengaruh kepada manusia terutama kalangan remaja yang

'.insoperasionalkan internet. Ada tiga aspek pada

diri

manusia

:ns rnendapat perrganth'. kogttitif, apektif dan psiko motorik. Pado
:soek kognitif, semakin merniliki kompetensi kecerdasan, yang

-:rihat dari kemampuan merespons persoaian-persoalan

' :arberikan penjelasan dengan

w-aw.asan

sosial,

]-ang dimiliki.

'.:.rampan intlektuai yang semakin berkembang

dengan

16

-3nguasaan materi ).ang illas nlenempatkan seseorang lebih dari
.sianya dalam lingkup pergaulan baik di keluarga- sekolah maupun

:rasl,arakat. Kecerdasan dengan \vawasarl ir-ri membuat seseorang

.lnpali r-rnggul dalam kehidupan sosial.
Psds ospek upekti{. acia dua hal yang dicermati .vaitu ; a).
^ir.si/ht apatis dan acuh kepada lingkungan. tidak peduli dengan
'.:kum dan norma agama nraupun sosial. sikap ini bersiiat negatif
:an b). Optintis dan peduli. hormat terhadap hukum dan orang iain

:rempertimbangkan

noffna dan hukum, seseorang

dapat

:temposisikan dirinl,a pada pasisi yang tepat dihadapan orang lain,

lsngan tidak menyalahi atau melawan terhadap norrna-norrna
:Jarlr& dan sosial. Dan aspek Pisiko motorik" ada

dua hal yang

:.perl-ratikan: pada sisi negatif bertindak rnelaw-an hukum. norma

:rama dan sosial. seperti melawan orang tua. melau,an

guru,

r:rkata kasar dan tidak senonoh kepada orang lain. marah

dan

:rresif. mudah tersinggung" intoleran,dan lain-lain. Sedang

sisi

-,rsitif: bertindak sesuai dengan hukum agama dan norma
sia1. seperti dapat menguasai
.

:salahan orang
:

s

diri. berkata santun. memaaflian

lain, solidaritas terhadap orang lain.

mau

:nolong kesusahan orang lain dan lain-lain. Untuk lebih jeias

.r'ra11gka konseptual peneiitian

ini

dapat dilihat dalam skema

-:rikut:

17

\TER.I.{ET

Transpcnnasi

RES{AJA

intbrmasi

Aspek

Kognitii

-Dapat inerespons
Persolan sosial

-Lemah perliatian
Kepada lingkungan

Aspek Apektif -Optimis
-Peduli

-Apatis
-Acuh

Aspek psikomotorik -Menguasai diri

-berlindak a-morai

F. .\fetode penelitian

Penelitian ini bersifat krvalitatif, yang mengedepankan data-

-:i.r iapangan (social .field researclz) sehubungan dengan dampak
-

-lggunaan intemet pada anak dan rernaja, yakni Desa Tembung

'.,'camatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang
.yang merupakan
-, -'a pinggiran

--rlet

Kota lv{edan dengan berdirinya

lokasi-loka^si

y'ang banyak dikunjungi kalangan anak dan remaia.
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\letode pcngunrpulan

-'.ri
.

-

.

-

riata

{.indeep) dan keluasan (enlarge'}.

.

-

.

--

l

-:

_.ang menangani masaiah-masalah sosial dan

.

teknik

secara sisternatis dan terpokus maka

-:':enkan aspek kedalaman

-

dilakukan dengan siklus

untuk menjamin berjaiannl'a

rietcsde)-

-..::'ipi.rlan

data

-r:!.r& itu untuk menyaring data-data lapangan dipilih inlonnen

-:-ii

dan orang

tua

disamping tokoh lormal yakni pemerintah

tokoh agama

pemandu moral.

Sunber data primer adalah anak dan remaja pedesaan yang

.

:'

rerdomisili di Desa Tembung kecamatan Percut Setuan
. -..:,:ten Deiiserdang yang merupakan sasaran lagsung dari

".-:.::ian ini" dan Juga pengelola internet
, - .--.-hari

sebagai

sen/er yang

mengetahui pengguna dan penggunaan intemet.

Sedang sumber sekunder adalah tokoh-tokoh masyarakat,

-,'-::intah dan literatur sebagai panduan toritis vang menyangkut

: -;r masalah penelitian ini.
.\lat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

.,

:.. 1) observasi. teknik ini digunakan untuk mengidentivikasi

*-:ola tingkah laku dan tidakan dikalangan anak dan remaja

- :lenriliki aspek positif maupun
"-.

negative. 2)

War.l,ancara

':ntuk memprediksi validitas data-data dengan sumber yang

'-:,..irakan mengamati dampak internet terhadap moralitas anali

,/

1CJ

I

:imaja dari penggunaan internet- termasllk danipak yang terasa

r

masvarakat.

data; Data

,vang telah terkumpui akan
::ntifikasi dan diklasifikasikan. kemudian dianalisis unfuk

.{nalisis

:::rreroleh gambaran tentang masalah yang diamati.

-' Sossrsn penelitian
Penelitian ini mengambii subjefu'"sasaran penelitian adalah
,-.Sguna jasa internet. khusrisnya kaiangan anak dan remaja
-:..Sar batas usia i2 sld i7 tahun dan berdomisili di desa tembung

'. .; dan 'fembung kecamatan precut seituan. Deliserdang.
- :.

rrang-kurangnya

1 tahun

Penentuan subjek penelitian

ini

Lrerdasarkan batasan usia

..r dan remaja dan pengguna jasa internet tampaknya lebih
- .:

-,

r',3k dari kalangan anak

dan

rema-ja, begitupun secara

,.,menal anak dan remaja adalah pelaku moral dan amoral

:luah-tengah masvarakat. sedang mereka terkadang kurang
;rgetahui dan tidak bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.

J. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini berada pada pinggiran kota Medan.
, :r,.r daerah Tembung, kecamatan percut seituan Kabupaten

- rserdang. yakri Tembung Kota dan dari Pasar tujuh

samapai

2A

rasar sepuh"rir berbatasan dengan kecamatan Batangkuis. Lokasi ini
:e

rmasuk daerah berkembang dimana intemet tumbuh subur

:'.encapai puluhan lokasi internet. yang terkadang satu gang saja

::ih dari sepuh-ih
. ..1upa.

-:n

iokasi terutama pasar rujuh jalan Bringin dusun

disekitar jalan besar tembung, jalan Makmur pasar tujuh.

lain-lain. Maraknya lokasi warung internet didaerah ini

- .ehabkan banyaknya anak dan remaja usia sekolah

).ang

- :nanfaatkan jasa internet untuk kepentingan sekolah dan lain-

:.1.
;k

rata-rata disetiap rumah penduduk terdapat dua sampai tiga
dan rernaja usia sekolah,

Kondisi geokrafisnya yang dekat dengan kota, bahkan
--:Juduknva sangat intens berhubungan dengan kota Medan

-:-.an 90 % bekerja di kota Medan, begitupun pelajar dan
'rasisu'a banyak yang sekoiah di kota Medan, dan dalam hal

-

rtak vang secara emosional. pemikiran dan gaya (staii) tampak

-,
.

,.rr&k kekotaan. Dikalangan anak dan remaja sangat mudah

-:ine&ruh dengan apa yang dilihat. Pinggiran kota merupakan
..:sr rang sepertinya tidak berjarak dengan kota secara geokrafis

-::t

mudah dimasuki unsur-unsur budaya kota. meski diakui

-. ' arakatnya tetap dianggap pedesaan atau semi pedesaan.
-.::let berada

di lokasi tempat tinggal. kirususnl.'a remaja tampak

-' .rr Sore dan malam hari membanjiri lokasi internet,

-,,r kepentingan

dengan

dan segala tingkah laku yar-rg mereka lakukan

tt

-::ri

anak dan remaja. terkadang terlihat hani,'a untuk bersenang-

-:r:- dengan temarulva. dengan memutar gefi, permainan: --.iinan. ada juga i,ang membuka situs-situs yang berhubungan

-

"

,

:-.-ri

ihnu penegetahuan. hingga yang berbau adengan panas.

Lokasi penelitian

ini

dilokuskan pada fujuh lokasi atau

,,.:h. vaitu: I) tembung kota. 2) Pasar VII. 3) Fasar VII Dusun
- -:r3 -1) Pasar

Vil Jln Makmur 5)Pasar VIII

(Pajak Gambir). 6)

-,,: IX (Mama Harfas). 7) Pasar X (Perbatasan

Seirotan dengan

,-::ratan Batang Kuis). Tujuh lokasi penelitian ini berada
. . :.,.;1S3o Tembung Kecamatan Percut Seituan Kabupaten

,

.:rdang. Dan dikawasan inilah yang saat ini bermuncuian
-..,g lrltemet yang menarik perhatian anak dan rentaja untuk

.

-

t

--unakannya daiam berbagai kepentingan.

iste

ntati ko pembah ason
Bab satu akan diuraikan

, ,- relakang
-:

:

masalah. rumusan masalah. tujuan dan kegunaan

.:ian.lokasi penelitian. kajian teoritis. kerangka konseptual.

::

penelitian dan sistematika penelitian

Bab dua akan dilakukan studi terhadap geografis

dan

-rails yang meliputi;

-- si u,ilayah" masyarakat dan kondisi keberagamaan
- , : maSyarakat

dan

22

-]

Bab tiga menjelaskan dampak internet begi moraiitas
-;
-

:-..1.jB

1'ang meliputi;

-.rakan pemerintah tentang pendirian internet. eksistensi
internet

-:i3i

rnedia komunikasi dan infonnasi. dan dampak internet bagi

:1itas remaja.

Bab empat adalah bagian penutup yang akan diuraikan

,,..h. kesimpulan

dan saran-saran.

1?

LJ

BAB TI
GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFTS

':.'r.tgrOJiS
Secara geografis, daerah

-

ini

berada pada posisi sebelah

,: Kota medan. yang dibelah oleh jalur sungai tembung dan Titi

'-

-

reberadaan sungai tembung meniadi penentu letak Tembung

:an tembung Kawasan Deliserdang, dan jika menuju kearah

- -: iagi berbatasan dengan daerah seirotan yang merupakan batas
- iaerah Kecamatan percutseituan Kabupaten deiiserdang
: -': Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deliserdang. Letak
- ::1fl ini merupakan jalur penting yang menghubungkan
. .:idang sebelahn tirnur dengan Kota Medan dan merupakan
- :rpadat pada saat ini, Jalur ini satu-satunya pintu dari arah
.-

.:

,j:

Kuis. kuala namu. dan jalur timur lubuk Pakam. Sehingga

rnasyarakat ke dan dari kota Medan- sekarang

ini dengan

" -:nsunan Bandara Udara Kuala Namo. menjadi pemancing

'),,|

LA

-,':i,embangnya pembangunan perumahan -yang menjamur.
-:titupun animo masl,arakat untuk memiliki lahan perumahan

-:rakio tinggi. Hal ini seiring dengan perbaikan infrastruktur
.,arah ini yang semakin meningkat dan secara logis karvasan ini
- ::lanjikan wiiayah tempat tinggal (Hunian)

__vang

nyaman bagi

--:svarakat dengan kedekatannya dengan Kota Medan. Dalam

::-iluh tahun terahir ini perkembangan

karvasan

ini terlihat

sangat

-.: biasa, dengan berdirin-va bangunan pertokoan (ruko), swaiayan
::siiang jalur tembung batang kuis, kontan harga tanah
: -lmbung tinggi sampai kekawasan dalamnya. gang dan
'ngnya meniadi mahal.
Adapun batas-batas wilayah Tembung.
' : ^:iah utara berbatasan dengan Desa Bandar Khalifah Kecamatan

--ut sei Tuan.

--::ah selatan

.--ir
,

berbatasan dengan Desa Bandar

Seituan.

-,.:h Timur

:-

-

Klita Kecamatan

berbatasan dengan Desa Sambire.io l'imur

natan Percut Seituan.
.ebelah barat berbatasan dengan Tembung

Kota

Kecamatan

-- -.: Sei Tuan.

Daerah

-

ini hanya berjarak

I

Km ke Kota medan

dengan

-'r sarana transportasi yang lancar dan cukup. Desa tembung

25

--iecamatan precui Seituan terdiri

dari 16 dusun. dengan

luas

rila).ah + 535 Ha.
Daeraih

..-'imukaan

ini

laut.

berada pada

ketinggian 10 si<i 21 m

Sedang curah hujan rata-rata mencapa 000214

--'.:r /tahun dan suhu udara mencapai

'-lingga kondisi
- rgin

*:k

:

diatas

24 sld 32. derajat celsius.

cuacanya dapat dikatakan beriklim sedang dan

pada musim hujan. Dan memiliki kondisi tanah,vang subur.

heran

jika

sebagaian konsumsi sayur-mavur beras dan paia

kebutuhan masyarakat dapat dihasilkan oleh penduduk yarg

..akukan pertanian. Disamping itu sebahagian besar daerah ini
, --asai oieh PTP Nusantara

,

II ( Ex PTP IX dahulu),

sekarang

:nr&rr sau,it sudah kondisi tua dan tidak terurus. sedang tanah-

,::r.)\a digarap masyarakat dan kalangan yang berkepentingan^
-:ra&r1

ini menyebabkan sering terjadi bentrok

antara masyarakat

. =jn pihak PTP. bahkan tanah garapan tidak hanya untuk
- :.13o9 masl'arakat tetapi dikuasai dengan mendirikan bangunan

..ir\a tanpa izin. dengan memperjual belikan lahan PTP secara
-

- .,.:h tangan" dan masyarakat

'

temyata melakukakannya dengan

-erspekulasi. ketika ditanya masyarakat mengatakan. Jika
;vukur .iika tidak yah nggak apa-apq meski demikian
-

:r.

mereka berharap besar. ada

'-.:rigap keberhasilan

juga

masyarakat yang

menguasainya adaiah omong kosong dan

-.ungkin diakal. Ada juga masyarakat menyebutkan bahwa
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(Ilak Guna

Usaha) P'fP

II

:-'Lrangkan untuk pelepasannya

relah habis. maka

sedang

dari PTP. Sansat ironis

jika tidak sernua tanah PTP II didaera-h ini telah
':rasian besar
-.:, -1p oleir masyaraliat. Bahkan tanaman sar.vit ,vang masili
-

-j\iif
- .hui
, ,'.

(umur 7-12 tahtm), terlihat layu begitu saja
sebab akibatnya dan dibau,alrnya telah

tanpa

di_uarap

:rakat. dengan mentraktor lahan tersebut dan siap ditanami.

Dan secara khusus lokasi penelitian antara satu dengan
-

-

.:

berhubungan. sejak dari Tembung kota, Pasar

.- rilsan Kecamatan Batangkuis. hanya Pasar VIi
. :.:13n. sepanjang i,5 Km.

:

VIi

hingga

y'ang mengarah

-r:mokralis
\fasyarakat Percut Seituan secara sosiologis pada saat ini
-:rsit-at heterogen jika dipandang dari berbagai sisi, meski

;.ara faktual suku.iawa menduduki urutan terbanyaLk, dan hal

-

nremberi pengaruh sosiologis vang besar dalam kehidupan

--:-..rarakat. isu dan sibol-simbol kejawaan masih kuat dalam

- :svarakat.

bahkan dapat dikatan budaya jawa sangat kental,

.rs terlihat dari komunikasi yang banyak menggunakan

.

',

bahsa

a. sehingga suku-suku lain dapat menggunakan bahasa yang

:r.r3. adat dan budaya jaw,a terlihat dipraktekkan
-'-rS&rr)3 dalam masyarakat dan sepanjang

secara

ini tidak ada masalah
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dalam masyarakat. Etnis-etnis iainnva terlihat mengikuti
ataupun membiarkan.

Dibarvah

ini

diungkapkatr jumlah penduduk berdasarkan

usia:

TABEL I
Jumlah penduduk berdasarkan usia
),iO

JUMLAH JIWA

PERSENTASE

I'ahun

5,047

t5.4 %

TJSIA

2

0-5
6 - 10

Tahun

4.951

l5.l oA

J

il - lsTahun

4,819

14.7 %

3,928

12%

2,409

7.3

%

2.343

7,1

%

i

-l

t6 - 20 Tahun
2I - 25 Tahun

) )74

7%

8

- 30 Tahun
31 - 35 Tahun
36 - 40 Tahun

2.395

7.3 %

9

41

45 Tahun

2.277

10/
I
/0

10

46

- 50 Tahun

2,348

7.%

Jumlah

32.784

100 %

6
7

26

Sumber: Statistik Kantor Kepala Desa Tembung Kec.
Percut Situan Tahun 2007
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Posisi jumiah penduduk tersebut. pada usia anak dan
remaja (usia 6

-

l5 tahrn) paling banyak mencapai 9.770 jirva.

29.8 %. Tingginl'a pada usia anak dan remaja ini. disebabkan
beberapa iral antara lain, banyaknya penduduk dari keluar-ea

usia muda. bukan karena banyaknya anak dalam keluarga.
temrasuk dikalangan etnis

jawa yang cepat

berkeluarga"

Kalangan usia muda yang cepat berkeluarga, didukung oleh

taktor sosio ekonorni keluarga yang rendah dan terputusn,va

rendidikan yang sampai hanya pada tingkat SMAISMU.
rahkan hany'a sampai pada tingkat SMP saja. Melangkah ke

':njang pernikahan menjadi pilihan terakhir. Peneliti melihat-

.:i ini

sebagai keputusan yang tidak signifikan. karena

:r'berapa pasangan uusia muda mengatakan pilihan menikah

.',ia usia muda

adalah karena kondisi dan orang tua merestui

,...':. Kita juga menyadarinya. karena tanggungan orang tua
* .r-.ih ada adek-adek. dengan segala resiko harus kita hadapi.
r.:: juga diantara pasangan usia muda disebabkan keterpaksaan

. 'r3rr3 telah lebih dulu melakukan perbuatan terlanjur,

, ,.nping itu
-

-

karena kemauan dari pasangan

itu sendiri

,rons, oleh perasaan cinta dan kasih sayang kepada lelaki

'.lnnva. demikian sebaliknya. Dikalangan suku Jawa Orang
)

.

ang laniut usia- memang memiliki anak yang cukup

,ik. sedikitnya memiliki anak 5-7 orang bahkan sepuluh
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rc

dalam satu keluarga. sedangkan pekerjaan mereka hanya

-.-iiunan PTPNI II. sekarang. mereka tidak puny.a pen-uhasilan

-- r'ecuali mengerjakan tanah lahan yang mereka kuasasi. dari

'

-.--iirahan PTPN. Mema'g rata-rata mereka memiliki tanah
.--. dibelakang mmah. pekerjaan iadang sayur dan pala wija

,

ak mereka hasilkzur yang dipasarkan disekitar tembung.
::i hal itu tentu tidak cukup untuk membiaSrai keluarga.
..

---:.Bo banyak tanah-talrah mereka

jual kepada

pendatang.

---:ia desakan anak-anak yang membutuhkan banttnn, bagi

-

s .larva terdapat dua atau

tiga keluarga dalam satu rumah

... menjadi persoalan. semua berjalan dengan biasa saia
- -tr.ra dikaranaka, kondisi mereka sc-ndiri
sali,g
, :hami. Disarnping itu banyaknya imigran
keluarga usia

-

-'
'-.:

Jari luar tembung yang berdomisili did,aerah ini karena
mm&h atau sewa rumah masih terjangkau. Disamping
:ekatnya ke Kota Medan. Karena pada umumnya mereka

,-

,

di kota- baik sebagai buruir bangunan, pegawai toko.

,- :.rci. bisnis atau pedagang, buruh pabrik, bengkel dan
, Dari sifat profesi mereka ini tentu harus mencari
.:npat tinggal yang dekat sekaligus terjangkau. Maka
::rn jika Tembung rnenjadim pilihan yang kuat untuk

.ili. Apa lagi daerah ini

telah terbuka lebar bagi

30

:indatang l'ang setiap harinrva terus bertambah.

dan

: embangunan rumah semakin banl'ak.

Dari segi pendidikan.

'

:gkatan yang signifikan. terutama pada usia anak dan remaja.

:ni

''

mas,varakat tembung mengalami

didorong oleh kernudahan pembiayaan sebagai mana

-rarn pemerintah dala.ra waiib belajar sekolah dasar (SD dan

?,. termasuk fasilitas belajar yang didukung pemerintah (Dana

.

sampai sekolah-sekoiah swasta. keringanan

ini

nampaknya

-:niaatkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-

:...r\&. sehingga anak yang tidak sekolah terkurangi

secara

-..s. Meski ada anak yang tidak sekolah terlihat karena kondisi
-.rr{a

1,'ang pecah

(broken home), atau anak-anak yang tidak ada

' - -:,.1a. -yang mengurus
'..:dali.

mereka, sehingga menjadi tidak

disamping anak dan remaja itu sendiri yang tidak mau

,.r. tetapi jumlah mereka sangat sedikit" meski semestinya ini
-

, .rarus ditangani pemerintah dan masyarakal. sehingga
.li anak dan remaja 1,-ang tidak sekolah.

tidak

Tingginya intensitas animo menyekolahkan anak, teriihat

- '. masyarakat dari tingkat rendah hingga

pendidikan tinggi,

.:r sekolah-sekolah bagi anak usia dini dan play group, hal ini

:rian disebabkan oleh paktor kedua orang tua bekeria,
-':an untuk terbimbingnya anak.

dan

agar jangan keluyuran tanpa

,- r. ada juga orang tua yang berkomentar

sebagai kewajiban

at
-)i

. ,:iiak untuk masa depann-va. Sekolah-sekolah tumbuh subur

. .-' .iarak .vang berdekatan, yang terkadang terjadi gesekan
rrcr" pengurus sekslah, sepertinya tidak ada lagi pengah-ran

k*
t-

lokasi pendirian sekolah. Di jalan makmur sendiri sedikitnya

lima yayasan dan satu Inpres. Dimana setiap

Lrngelola tingkat SD, SMP dan MTs,

t*=*
L*
L**

ada

yayasan

juga TK, dan MIs. Maka

mudah orang tua menyekolahkan anak-anaknya dilokasi

tingga tidak jauh dari rumah, dalam hal

ini

pendirian

yang banyak berdampak positif bagi animo mnasyrakat
Sehingga anak-anak banyak

F-t menyekolahkan anak-anaknya.
dengan mudah dan orang tua cukup tenang
Ir* bersekotah
l*e* kondisi yang ada.
niU**ut ini dikemukakan tabel jumlah penduduk
tr
I

|erdasarkan pendi di kan :

TABEL II
Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan
I

SEKOLAH
TK/Plav Group
SD/Sederaiat
SLTP
SLTA

JUMLAH

ruMLAH JIWA
446

6014
4056
2020
12,594

PERSENTASE
3,5 %
48.3 %

32,2

0/a

16

o,/

/o

100 %

...lrer: Statistik Kantor Kepala Desa Tembung Kec. Percut

':t

tahun 2007

)

-/.

Data tersebut memrnjukkan bahwa jumlah anak dan remaja
I
i* SLTP) mencapai 10.120 jiw4 suatu jumlah yang aneh,
P
jumlah
E rr:n= jika
yang hanya 2020
dibandingkan dengan

SLTA

' . - ...:r 16 % saia. tentu terjadi apa yang disebut loss csf
. ientu banyah yang tidak melanjutkan ketingkat SLTA.

Irtos

membenarkan hal itu, karena kebanyakan, mereka menjadi
J.iberbagai kegiatan indu-str-v

F*

di Kota medan dan luar kota

pekerja bangunan, Penjaga Toko/swalayan, Peramuniaga

IbErm

' .---'.:u saji dirumah-rumah makan dan sektor riil lainnya, juga

).ang keluar dari daerah ini merantau ke Jakart4
.
. '-- * Rrau dan ada yang ke Malaysia. da nada juga yang

]ry:r

-;da usia muda. Pendidikan terlihat hanya sekedar pandai

,,.

apalagi pendidikan tinggi, selanjutnya terserah pada

, - - :rngkutan,
- 'ialnvan
.'

tukas sekdes. sambil bergurau.

Sebagian

yang tidak mau sekolah apa mau dikata. wong

a sendiri kok, [padah orang tuanya berkeinginan agar

. ..::r sekolah lebih dulu. Dilihatpada tabel diatas ada 2000.

'::.

.

\BrrB tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP,

-

:.1r.r1

.-

:..rt apaltah ada melanjutkan ke perguruan tinggi, Sekdes

juga dari SLTP ke SLTA. dan setelah SLTA. data

:,r. belurn terdeteksi. kalaupun ada nol koma porsen.
--rn mereka tidak sekolah keperguruan tinggi karena

ff

JJ

ts"Ja-,
h.o*o*

buaya- disamping kemauan rendah dari ana

tua cukup puas menyekolahkan anak hingga SLTA-

I

[
"*g
L*oju**
I

itu sendiri

menjadi problem bag, anak untuk sekolah'
kesekolah tinggi adalah ketiadaan ekonomi orang tua,

dalam keluarga dan faktor

fr.af Enggungan orang-orang tua
h-**g* dimana banyak anak-anak yang zudah bekerja sebagai
L,* dengan demikian saling mengajak antara satu dengan
L*r* untuk bekerja, dan kemauan rendah dari anak itu sendiri.
L*, terkadang dengan aiasaa ingin membantu orang tuo,
L*"**U* beban orang tua. Tetapi ternyata tak juga karena hasil
***leh sajapun tidak sampai ke orang hra, bahkan meminta
Fo
l:r t-*ttg tua. tutur ibu simah, yang tiga anak laki-laki, empat
berkeluarga. Bahkan yang sudah
F=-n" r, empat sudah
l-i.i*gapun masih nompreng, satu dan selalu minta bantuan
yang cukup luas, tetapi

Ibu simah mempunyai tanah
lr*besar telah terjual, untuk diberikan kepada anak, ada yang
t, -**
lminta dibelikan kereta (Honda) untuk jalan usah4 bangun
lr-rt dan lain-lain, tetapi saya tidak apa-apa karena memang itu
h-- untuk mereka. Masalah pendidikan dari tujuh anak empat
sedang kelas dua
h ramat SLTA, yang kecilnya sekarang satu
lima tidak mau
la= t satu kelas tiga tiga SLTP dan yang nomor

Jruu*r ia bekerja buruh pabrik di belawan.
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pengertian bahwa pendidikan

Gambaran diatas memberikaa
I
lq*r" tidak menjadi prioritas, asal sudah pemah sekolah dan
]-*ri tulis baca sudah lepas dari tanggung jawab pendidikan
l=.** tua, meski difahami karena ketiadaan biaya pendidikan.
h *u* keluarga terlihat usia anak dan remaja dominan yang
arla, sedangkan yang sudah SLTA, tidak kelihatan kareaa
F*
Meski pada malam hari ada juga ,vang
l**" sehari hari.

Lq.-putkan

bermain game/pleistation atau internet.

Kondisi anak dan remaja yang banyak dalam keluargaI
pada malam hari mereka cendrung menggunakan
t "*
untuk mengisi wakttr, bukan belajar semestinya anak
F*
pengamatan di
Ii,-r.h. bahkan pada waktu penulis melakukan
l*ir*g kota, anak,anak dan remaja, justru bermain didepan toko.
jajao,
]--, peneliti dekati malah mereka minta duit, untuk
masih punya orang tua lengkap. Peneliti menanya kenapa
l*,
-.:iar di rumair. Muhammad Yusuf. salah seorang dari
.:renjawab. tidak kami mau main-main. Apa orang tua

'

..r

disini, Tidak jawab mereka.

- -',ar.n observasi peneliti justru anak dan remaja inilah yang
- -:" 3k menggunakan internet. setiap malam. pagi. siang dan

-:. data yang diperoleh tersebut tem]''ata anak dan remaja
,,.r duduk di sekolah dasar dan Menengah pertama- Maka
-.:, iika menurut prediksi peneliti darijunllah intemet yang
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her:perasi setiap malam sekitar {63 lokasi) jika dikalikan sepuluh

mek saja, ada sekitar

F-=*r"g

680

anak setiap malam yang mangkal

internet, meski pada

pagi

dan siang hari menurut

I

malam sangat banyak,
ln=sttoturl (Adi), berkurang, tetapi sore dan
l*-, mereka terpaksa gantian menggunakan internet meski ada

h

**an

hingga jam 11.00 malam. Kurangnya penggunaan

h-r,?lastation.

L*
hfo

pada pagidan siang sisebabkan anak dan remaja

pada waktu

itu. Dan jika dilihat anak dan remaja laki-laki

*.rAominasi penggua internet, sedang anak dan remaja

her*lrmg.

biasanya mencari bahan-bahan pelajaran setelah itu

meski ada yang bermain intemet dan game tapi tidak

-.-l tidak iama.
. :,Jisi jumlah penduduk bila ditinjau dari jenis pekerjaan.
,,, ,<lngkron dengan terjadinya loss oJ'educcttiort,

..n sekolah). Dimana

orangtua tidak dapat meianjutkan

:nak-anaknya- disebabkan pembiayaan sekolah atau

-*:lg tidak mau sekolah dan mengalihkan kegiatan untuk

.

.Jrsi ekonomi

';r,igai

:
_

ini terlihat sejajar dengan pekerjaan

karyaw-an atau

buruh. Jumlah

karyar,r'aty'buruh

mencapai 46.846 jiwa. mencapai 98,7 %. Sebagai
- - lrf
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rABEL III
Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekeriaan

r

.lEhIIS PEKERJAAN

1'\
taL

1

iretani

-

Karyawan,Buruh
PNS

-

'

ruMLAH JIWA PERSENTASE
I'.J

',''C

46,846

98.1

\/o

305

a.7

%

Brdan Sr,vasta

21

0.0

{'/o

Perar.vat Svl'asta

21

0,0

%

I\i

15

0,0

%

POLzu

41,

0,0

%

- ailslunan

48

0.0

%

47,438

100

%

\lLAH

er: Statistik Kantor Kepala Desa Tembung Kec- Percut

,run

2007

1,'rihat kondisi pekerjaan dari masyarakat Tembung yang

- '. ak adalah sebagai Karyawan,/buruh, tetap atau lepas
- .!+6 sekitar 98-7 o/o, rnencerminkan, kondisi ekonomi
-:n UMR
-

sekitar Rp 1.400,'bulan. maka secara ekonomi.

rru'lotrli sedang kebawah, hal

'li

ini

sangat wajar- upa)-a

pcndidikan anak akan terkendala- baik ke SLTA dzul

))/

.--i:uan tinggi. dan ini rnenyebabkan ban,vak usia rernaja

':.:r:r
.

-

dan ,vang paling mudah adalah sektor

harus

rili. yang banyak

-utuhkan pekerjaan.

' Kondisi ekonomi terutama pada keluarga muda yang
- :t i anak 2-3 orang secara kasat mata melnallg berada pada
- :ri menengah kebawah. sektor rill seperti pekerja bangunan,
rabrik, tukang bengkel, bahkan penarik Betor

-

,rt. supir angkot, salesmen,

kar,vau,an

(beca

toko dan lain-iain,

, :da yang istri atau suami yang pergi ke Maiaysia, atau
' :.,ria untuk bekerja pada perkebunan sperti di Pakan baru,
- : r.=J.r1

meninggalkan keluarga, yang berdampak pada kondisi

.-:ulusan keluarga, sedzurg istri bekerja sebagai pembantu

:..-So

di

medan. Dapat dibayangkan kondisi anak yang

--.",asi dengan baik. Misalnya Ibu Yuni yang peneliti

: :t-. mengatakan bagaimana lagi kita harus menjalani
- -, .:danya.

,

iain mengapa tembung menjadi pilihan
ru.kasi dekat dengan

-:

.i

perumahan,

Kota Medan dan sewa rumah

terjangkau dengan penghasilan yang demikian.

...rrnijelas meningkatkan minat untuk tinggal didaerah

:

!3tu penyebab tinggin,va pertumbuhan penduduk dan

- :r-: u'ilavah yang semakin meluas dengan cepat"

::nduduk baru. tentu tidak sekedar meningkatkan
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::
:

penduduk. tetapi menimbulkan beragarnnya karakter.

:enitas budaya. bahasa. adat istiadat dan juga agama. Karena

I

.a1.ah

.:r

l embung kini lebih berslfat heterogen, meski sampai

belum terlihat menjadi persoalan dalarn mas1,'arakat.

..--...ri1 sisebabkan penduduk pendatang dan penduduk setempat

":

rlefirahami keberadaan mereka masing-masing. disamping

:rkir yang

-

sudah

jauh lebih maju, termasuk budaya

:Lralistik yang suciah menjadi pola sosial dengan pengertian
ttk mengganggu dan.j angun diganggu.

-i

I
h**,

Pturalitas sosial telah merubah kondisi

masyarakat

sejak sepuluh limabelas tahun terahir,

budaya dan agama. Menurut Pak Usman (tokoh

[.for.,oir,

fO**,
h*,-*.

terutama

Pasar

VII

Dusun kelapa), Kondisi

masyarakat

jauh telah berubah, ditandai dengan tingginya
penduduk. dusun ini dulunya masih lenggang, rumah

l-'-,**
p qembangunan sarana usah4 kedai/ruko sangat pesat saat ini,
l-rb**ah

terlihat seperti berdempet dan maju kepingginr jalan,

*gu terlihat sangat padat, dan dibelakang yang dulunya

[****
-l
.

masyarakat,

kini telah

berubah menjadi perumahan

.:rpir seluruh tanah yang dulunya sawah maupun

rawa-ra\rya

.njadi resapan air hujan kini telah dikapling dengan harga
-

jgi.

Penduduk yang dating cukup berpariasi suku. agama,

ir

masing masing. svukur masih tetap amar. meski

..
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-::en harus lebih toleran sesame masyarakat. Pak Llsman telah
:'-.rmisili di sini sekitar lima belas tahunan, dan mengamati
-

'

-:.inbangan yang ada.
Dalam masyaraliat pluralis. meski dikatakan tenang" tentu

,,.: rnenimbulkan persoaian-persoalan, ternasuk masalah
: ,.l&n-. kecurigaan. dan ketidak intiman. Persoalan yang selaiu
- -1 adalah ketidak intiman. termasuk adanya pendatang baru

:

i-irasuk tetapi

tidak bergaul- membaur dengan masyarakat,

oagi pulang maiam, bahkan tidak diketahui siapa dia. apa

::-3?rrrrt, apa agamanya. meski berda

ditengah-tengah

-.:akat. Meski masyarakat ingin tahu tetapi dia tidak mau tahu

:k peduli.
: :Dor1

Masyrakat sendiripun tidak berani karena tidak

membaur dengan masyarakat lainnya.

Sepanjang

ini

persoalan etnis, bahasa. budaya, agama

menjadi masalah, meski ada komunitas agama Kristen

.'.i: ini tetapi tidak menjadi masalah,

-.ri

karena mereka cukup

dengan lingkungannya. Sampai saat

ini

didusun kita

:da gereja mereka itu karena tempat mereka berpencar
'rr masyarakat dan Islam adaiah agama mayoritas. meski
--rakter (lapo tuak) mulai menjamur dan yang minum orang-

- ,:rta berbaur dengan mereka. Dari segi Jumlah penduduk
-.:

egama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:
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TAREL IV
Keadaan penduduk menurut agama dan kepercayaan

AGAMA/
KFPERCAYAAN

JLJMLAH
JIWA

PERSENTASE

Islam

$.224

98%

-

7

alo

Kristen

441

Khatolik

370

0.8 ?;

Budha

92

a.2

%

JLIMLAH

44.t23

t}a

%

Hindu

-

:.

Statistik Kantor Kepala Desa Tembung Kec' Percut

Seituan 'fahun 2007

---Juk wilayah tembung, ternyata mayoritas adaiah
- 1ni sesuai dengan tabei diatas. jumlah umat islam
on dafr 44^123 jiwa. Jumlah lni dapat
- i .-10 iirva atau 98

:

.\ritas dan dapat diperhatikan, setiap penduduk -vang

lebih dulu pendudutri setempat melihat

masalah

- ruk pembeli tanah, penyewa. meski hal ini bukan
-:,ak dalarn masyarakat, tetapi hal inj masyarakat
::i3dap pendatang baru yang hendak berdomisili
r aercka.

ftil keberagamaan masyarakat tembung kini jauh
: *repuluh-lima belas tahun yang lalu, meski sarzula
41

,-:: terus bertambah. baik mesjid maupun mtishalla. sepertinya
' .:inva orang-orang tua dan sedikit anak-anak muda,vang setiap
.- ::au datang kemesjid. dan hanya orang-orang itu-itu saja. Pak
- .: melihat adzurya kemunduran daiam memakmurkan inasjid
' :rLrshalla. Adapun jumlah sarana ibadah dapat diperhatikan
-:

-ii

mana tabel berikut:

TABEL V
Sarana /rumah ibadah

lrO

RUMAH IBADAH

JUMLAH

Mesiid

25

l

Langgar/Surau

15

_1

Gereia

12

I

Vihara

JUMLAH
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Kondisi jurnlah penganut. dengan jumlah sarana ibadah.
"1. Gereja dengan lainn,va adalah sesuai dengan jumlah
-:i.rutnJ/a, Isiam memiliki .iumlah penganut terbesar tentu hal ini

.ebih banyak 25 Mesjid dan 15 surau/langgat/mushalla,

*L
^.\

:r-n jumlah penganut :1i. 220 jirva- 98 %- sedang Kristen
a/n
,^:iiiki 12 greja, dengan jumlah penganut Kristen. .141. 1 d:an
. ,- iik 370, 0.8 % dan penganut Budha 92 jilva.

,:l3t

A.2 % dan

tidak

rumah ibadahnya didaerah Tembung.

Keberadaan sarana ibadah diharapkan menjadi tempat

: :nggaranya pendidikan dan pengamalan serta pengalaman
-

bagi anak dan remaja. dan menjaoi benteng dalam

--

:

-

,svarakat, dalam membentuk umat yang baik serta berakhlak

,

l{anya saja apakah ada pengaruh internet terhadap jumiah

,-r3n anak dan remaja yang menggunakan

rnasjid untuk

-..:,h. khususnya pada saat-saat w'aktu shalat rvajib berjamaah'
*. penuturan Ustad Rasyid, yang senada dengan ustad

L'mar, keberadaan anak dan remafa

kini

menghilang,

::a yang hadir berjarnaah terhitung.iari apalagi waktu subuh,

:.

pada waktu maghribpun anak dan remaia hanya dua-tiga'

rnerlanva dimana kiranya anak dan remajq mereka
:'-r. kemungkinan besar

di lokasi internet.

karena masjid

-:reao internet. dan nampak dari masjid internet ramai
-

-.

anak dan remaja. Peneliti sama-salna melihat dengan

--'kasi internet.

Kondisi itu sangat ironis dimana anak dan

:rk lagi merasa penting untuk dataxg kemesjid seperti
.i:

'

seorang jamaah masjid pak

iukman

berkomentar"

lang merusak anak-anak saat ini- mereka sudah lebih
+)

.

rengan permainan )'ang menyesatkan. generasi muda tidak

rempun-vai kesempatan untuk melakukan ibadah.

.

,vang

: iiin)'.a dilakukan.

Para orang tua termasuk para ibu

iuga mengkhau'atirkan hai

\a mencari anakni,-a seialu mendatangi lokasi internet. 1'ang

"

r-.rng anaknya ada disana. anak anak dan remaja semakin susah
,: lalikan, disuruh kemesjid malah ke internet bersama teman-

:.ril\'&. Keasyikan menggunakan internet dan game online ini

neqiadi tren anak dan remaja, terutama anak laki-laki

-

dan

- a laki-iaki, dengan tidak mengenal u'aktu belajar dirumah.
'

,.. dan remajan berbaur dengan

orang-orang yang derl'asa

:in dengan intemet dan game online.

meski daiam

satu

:an. tetapi asyik sendiri-sendiri menekuni permainaunva.
Anak dan remaja yang menggunakan interret, tidak terbatas
-

, etnis tertentu. tetapi semua anak dan remaja dari etnis yang

-

Tembung ternyata sama saja, meski etnis Jaw'a lebih banyak

, :iperhatikan dari u'ajah dan tubuhnya. mereka berbaur
-.t yang mereka kunjungi disetiap lokasi.

di

Sedang keadaan penduduk menurut sukr"r/etnis secara kasat

- :nayoritas adalah sukr-r/etnis .Iawa, disamping mereka adalah

:

iama ditembung sebagai karyaw'an PTP

"

2. Sejail sebelum tembung terbuka suku -iawa dan meiayu

IX dulu sekarang

.erlebih dulu ada. memang seperti suku mandailing telah ada
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j,r.irar Letda Soedjono d:ur menyebar hingga Pantai Labu" ketika

:

-

_

.:iiti melakukan penelitian disana tahun 2009. ternyata

suku

.,jailing telah lama ada sejak nenek mereka- bahkan ada -vang
: .r.rdi kepaia desa dan kepala lingkungan, Begitu iuga suku
rng. )-ang banyak bergerak dibidang usaha rumah makan'
- . -.:rrr. tilam dan kerajinan tangan dan lain-lain. meski jumlah
, :,a tidak sebanyak suku jawa. Akan tetapi meski suku.iawa

_

,

'':itas penduduk. suku Mandailing merupakan pemuka-pemuka

r r. para usta<i dan da'i juga tokoh-tokoh masyarakat. pendidik-:l iuas ditengah-tengah masyarakat. Demikian juga dari suku

saling mengambii perannya rnasing masing dalam
.:::1kat. Keberadaan dan fungsi multi etnis ini terlihat dari

:

\.i

sosiai yang saling mempengaruhi dalam masyarakat'

iradisi. budal'a. makanan- Begitu juga sifat dan sikap
- laku, saling ada keterkaitan dan proses pengaruh

-:.lgaruhi antata satu etnis dengan etnis lainnya' Namun

:r

etnis itu tetap terpelihara sebagai kesadaran alamiah,
,.r sebahagian dari mereka. terutama etnis mandaiting tidzk

maupun yang tahu secara
Xry =engetahui bahasa daerahnya,
h*=-u"* hanya ia tetap menggunakan marga sebagai identitas

her=O* Etnis Mandailing banyak yang bercampur dengan etnis
ibunya suku jawa, adalah ayahnya, karena itu
F ,* bukan
Jrnr :ahasa jawa lebih dominan diketahui selain dari bahasa
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- 'resia. Dan orang tua dari etnis Mandaiilng, banyak ,vang tidak
-'-.:h pulang kedaerahn,va di Mandailing. sehingga banyak anak,:. rrereka ],ang tidak mengenai daerah asalnl'-a, hanya tairu saja
,, kampung ayalurya

r

di lv{andailing, seperti Kotanopan. Maga,

:rereka tahu berasal dari Mandailing.

Ftniq n:i,.!cno
irro: denrilri:n h:rln*,':l rneski etnis Mandailins
*-^^^^C
yQuql

L Lr UJ

lebih larut kepada etnis jarva. Peneliti melihat bahwa

' :.'.

,- .l

pengaruh etnis jarva

ini

membuat suasana lingkungan

,.-:i. baik secara buda,va. bahasa, sikap" tindakan. makanan,

. - ..1 ala etnis jar,va. Sehingga

dapat dilihat masyarakat daerah

.-.: kecamatan percut seituan, seperti bersilat homogen, jika

,-.ri luar, meski sebenarnya bersifat
.

heterogen

jika dilihat

:ktual kedalam. Artinya rneski etnis lain tersublimasi
-da1'a dan tradisi jawa. namun mereka tetap menunjukkan

' r) a sebagai etnis lain dari etnis jawa sendiri,
l.ndailing. Karo, Minang Melal'u dan iain

:

is
.

.Tar.r,a

seperti

sebagainya,

tetap populasi terbanyak, dan pantas mewarnai

:svarakat Tembung secara kultur; Bahasa. tradisi,

:'',,r'aan. dan tingkah laku yang dipraktekkan sehari hari.
i

I ah

:isi

Masyarahat Tembung yang budayanya didorninasi

:rembuat budaya etnis lainnya. tidak tampak, dapat
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:::astikan dalam acara pemikahan. meski etnis vang menikah

:., dari keluarga
:

"

r

etnis jaua. tetapi acata

.

pakaian tetap

r,l\\:3 unsur-unsur etnis jau,a. seperti tata rias panggung, kamar

'*-::rtin. pemakaian gaun dan iain-lain. kuena yang melakukan

: adalah etnis jar.va, dan rni tidak menjadi masalah. karena
. . : ... penganting diselingi pakaian etnis yang bersangkutan- Dan
;:unjukkan toieransi yang kuat pada masyarakat dan saling
letiskan budaya bagi terbentuknya masyarakat pluralis yang

-

--.,s. Tetap tidak menghilangkan aspek-aspek etnis masing-

..

sebagai identitas )-ang tetap dan intenai, tetapi diluar saiing

- :nati budaya yang diampu. dengan mengedepankan
:'n rasa dalam ritme masyarakat yang saling menuiu
: in

antar individu dan kelornpok sosial dan karakter meski

.tentitas. Perbedaan etnis itu terlihat secara inlernal. pada

etnis mesing-masing, meski terdapat persamaan
sebagai kesatuan masyarakat dalam lokasi dan
-:-. \'ans, sama, dan hal ini yang menjadikan masyarakat
- .:ling dapat memahami. antara satu etnis dengan etnis
-:gan tudak rnenonjolkan perbedaan. menumpulkan rasa

, :tnis, mas-varakat Tembung

dapat mengedepankan

. . jamaah isiam yang luas- etnis tidak
:

membawa efek

-rrera Makna islam yang universal terwujud dalarn
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:as social. Untuk melihat lebih jelas

keadaan penduduk

.::rt etnis dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEI, Vi
Keadaan penduduk mcnu rut suk*retni

SUKU/E'fNIS

JUMLAH JIWA

s

PERSENTA

-lar.va

i 4.998

i l.A

\lela.vu

4.342

gt

\landailing

5.700

12%

\ linang

4,616

9.7

3atak

7,850

16.6

rceh

8,053

11
0/
1 I /0

',.^.]r0

r,784

3.8 %

\ILAH

47,438

t}a

"/o

o/
,/ (\

0

94

%
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Seituan Tahun 2007

lnr,

don Kultur

-iring

h

dengan pekembangan wilayah Kecamatan Percut

',""ng sangat dinamis yang ditandai dengan pembangunan

' :i.i'ilktur. pembangunan perumahan. pertokoan. sarana

--:r

sentra-sentra ekonomi masyarakat. bisnis dan
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-i. jasangan- Begitu juga pembangunan Bandara Lidara Kr.vala
:.ro \'?rg dalam tahap pen.v-eiesaian. merupakan
,.:i ebabkan

da.va

tarik yang

minat orang dari rvilayah iain. untuk ikut

. -rrtisipasi daiam segaia bidang menjadi lebih dinamis dirvilayah

Karvasan

ini.

ini. sepuh-iimabelas tahun yang lalu merupakan

ah tertutup, hanya dihuni oleh etnis jarva, sebagai pegawai

:-'

:bunan dan sedikit etnis [ain, seperti melal'u dan Tapsel
- :ailing), ada juga etnis Minang. Batak. Bahkan image

-,

:h ini

menjadi sindiran sebagai kawasan pinggiran yang
-:dihkan dan terkesan kampungan (Udik) jadi jika dikatan

--:ng orang sudah tertawa. atau tersenyutn. Kawasan ini

' -, tempat jin buang anak dan lain-lain. Tetapi pada saat ini
, -:kan karvasan .vang sangat diminati orang luar. baik untuk
-

tinggai. pengembangan ekonomi dan bisnis dan lain-lain'

'

- rLva arus masuk penduduk dari luar ke Kecamatan ini
:r3bkan ledakan penduduk, hal ini ditandari dengan arus

inasuk lalulintas yang sangat padat setiap pagi

dan

.rt.3 keluar dan masuk Tembung\.ligrasi penduduk dari daerah luar kedalam. dengan latar

:
-

agama- etnis, budaya. pendidikan, profesi,

silat

dan

- '. ailg berbeda, terindikasi dalam masyarakat sebagai warna

.ial. Masyarakat Jaw'a yang lebih dulu ada dengan sikap
:..enerima penduduk baru dilingkungannya, banyak tanak-
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- 'll )'ang dikuasai oleh mereka dijual kepada pendatang dengan
-.tiian terjadi interaksi sosial" atau terjadi diolog sosiai ,rrang
, :. Etnis Jawa rnemiliki karakter yang iembut (Solf culture).
.

.

:di terbuka peluiing interaksi

dan diaiok sosial yang setara dan

.. j,:1 emosional religious. meski pada muianya memiliki
,

rqaan terhadap pendatang. tetapi intraksi dan

-

dialok sosial itu

ria tidak dapat dihalangi sehingga interaksi itu menjadikan

-

:--Llkaan yang luas. bagi pendatang. dan pendatang baru banyak

"

''r.r\\ia perkernbangan dikalangan etnis jawa. Bahkan terjadi
,: \

inan campuran, asimilasi budaya. dimana etnis diluar jawa

,. ,ikan tradisijarva. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan
-;.r1erIUBI1

Etnis Jawa dengan penduduk pendatang ditinjau

-l-q
---Ltlq.

.

.',tt

(kepercayaan)

--tnis Jarva yang ada didaerah ini.

jika melihat ciri-ciri yang

,,.:kan oleh Clliffoft greets. adalah dari kelompok abangan.

,.:ik iawa yang

menerima Islam dengan adanya sintesis

:.idaya. yang berlatar belakang l{indu dan Budha, Allah

: sebagai Tuhan

Yang Maha Esa. pencipta dan penguasa.

- :'ntohon perlindungan. tetapi konteks keimanan itu berada

,:rn icleai. yang ditempatkan pada posisi yang tinggi

-,rikan mereka sebagai orang-orang Islam

dan

dengan
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. :kukan

seperangkat ibadait" seperti shalat. puasa, mengeluarkan

:-.-,i dan rnelaksanakan haji dan juga radisi-trasi Isiam lainnl'a.

-tradisi islarn itu terselip unsur-unsur kepercayaan
-- ". dimana tradisi-tradisi itu sepertinya melekat dengan agama-:ra dilaksanakan baik dalam kontek agama. maupun
, -:.rn tradisi

'.

: '.afi1but kegiatan

keagamaan. Misalnva

Punggahan

:-,sanakan menjelang Puasa" Tolak bala. dilaksanakan jika
- -,ii hal-hal yang membuat bencana bagi masyarakat, ada juga

.rtr

memecahkan

-rS&r13kan

piring pada hari ketiga pada

w'aktu

kenduri kematian dan lain-lain. T'etapi pada tataran

.:. dalam tradisi budaya, memahami

bahw'a bumi

ini tiikuasai

nakhluk-makhiuk spiritual-rnetafisis. mereka sebagian

,. iar kita dan

ditempat-tempat lain, seperti pohon. sungai.

.. pinggiran-pinggiran kampung.

,

ada

Mereka memiliki pengaruh

,.ebaikan masyarakat. seperti dapat melindungi keluarga,

:.
:-

mendatangkan kebaikan dan lain-lain. Oleh karena itu,

-: perlu didekati dan dihormati

dengan melakukan

. -.nahan. atau sesajen. Disamping itu pertuniukan-pertunjukan

..r Jawa. seperti kuda kepang, kerapkaii diikuti oleh hal-hal

-

-:rbau mistis. dengan cara-cara dan praktek-praktek mistis,

-::.irdlr kemenyan oleit pa\l'ang, mengunci lokasi

,

dengan

.iika melaksanakan pesta pernikahan memanggii paw-ang

.rrelihat

hari baik bulan baik, serta mengamankan
5I

dari semua hal .vang mengganggu. sehingg:
larut dengan kondisi mistis, baik peiaksana maupul

.,.s3.naan pesta

::r3

::cn. menjadikan mas-varakat menjadi satu komponen Calan-i
'r:ra mistis yang kuat dan mendalam. secara fungsional.

. :i-praklek itu sendiri
-

-:1 praktek

adalah bernilai budaya sama halnva

buda.va etnis lainnya, tetapi sisi mistisnya- menjadi

-...:t kejiwaan yang kuat bagi ikatan solidaritas etnis jaua.
'- r.. a masyarakat dalam praktek-praktek itu membentuk

'

.'han dan ketundukan kepada kejirvaan ,vang ditimbulkan
.a rnistis tersebut, bahkan kondisi kejiwaan mistis itu terlihat
.

-lgkram kebatinan mereka yang merembes kepada hal-hal
. :hidupan. Pandangan mistis ini terlihat seperti hendak

- :'kan rumah baru, ketika membuka usaha, rnengawinkan
:unatafl, dan seterusnya. Peneliti melihat, ada hubungan yang

,,an antara pandangan mistis etnis jawa dengan karakter

-

. sikap dan tindakan orang jawa. Jika dikatakan kenapa orang

:rkarakter lembut, hal

ini

disebabkan oleh mentai mistik

:rencengkram" yang tersublimasi dalam budaya jawa yang

:-itru N4ental mistis ini lebih kuat dari kepercayaan kepada
-.:lam agama, iika dilihat dari tataran praktis perbuatan dan
iaku sehari-hari. meskipun percaya kepada Allah sebagai
.

ang maha kuasa. Seperti pendapat pakar social. betul

igarxa Islam pada masyarakat jawa hanya berada
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-'irrnukaan. sedang isinl'a adalah karakter buda-va mistik. Sedang

:.:iaran agama berdampingan secara parallei-dizunetral dalam
bersamaan terpadu
'kinan etnis iarva. keduanya secara

yang

jengan lainny'a tidak dapat dibuang. meski keduanya pada hal.

ang teoiogis adaiah bertentangan. Misalnya antara perca,va

.,:'r Atlah yang maha kuasa dengan mistiks. mahkluk-makhluk

-

- -a1-metafisis

yang mempengaruhi hidup manusia. Terlitrat

:r.'3\'?&r kepada Allah sebagai Tuhan seru sekalian alam'

,--:i pencipta, maha kuasa. tetapi disisi lain makhluk-makhluk
.

. itu memberi

pengaruh kepada manusia.

Praktek mistiks kejawaan telah meniadi kepribadian yang

,-..:lt, menyatu dengan kepribadian. dan terungkap dalam
:,. sosial ,vang kuat, terlihat adanya kepaduan teologik dan

- mistik kejawaan, meski dapat diurai posisi masing-masing.
'r idiologi kejawaan melekat pada teologi Islam- seakan
: se.ialan dan saiing mendukung tanpa pefientangan.
- <ejawaan yang sarat dengan mistik (animisme) diakui
-

:'. inspirasi dari Teologi Islam yang

mengakui adanya

.-nakhluk gaib" seperti Malaikat. Jin, syeitan. Iblis. hanya

-:ilah kejai,vaan. dikenal seperti gondruo,

mambang,

::. dan lain sebagainya. dan itupun dianggap sebagai
--::. dari Jin. dimana jin itu dapat didekati dengan

-'.in

bahkan dapat dikuasai manusia. Disamping itu

tra

-))

.. :rcav&&r kepada benda-benda keramat (Dinamisme)

- ,ratangkan

-Yang

kebaikan jika dipeiihara dan dijaga sebaik-baiknya.

kejaw'aan -vang mendarah da-sing bagi etnis
.r. diakui sebagai benrr,rk Lrr-rda,"-a bukan Ajaran Islam dan

.,,lran idiologis

_.ukan hanya pada praktek budaya. sedang ajaran islam diakui

:,.gai agama yang turunkan dari Allah swt. Dan diajarkan oleh

:i \{uhamr-nad Sar,r.. Sebagai rasulullah.

,:r

Agama lslarn tetap pada

sisi-sisinya sebagai Ajaran Ailah. sedang buda--va pada posisi

. ) ang merupakan kekayaan daerah yang dilestarikan dengan
jawa'
. :'..rngat kuitur kejawaa:r. sekaligus ciri khas etnis
-.eluruhan struktur budaya jawa adalah murni budaya, bukan
_,l.Ia. Agama islam adalah aiaran Isiam yang murni. dan budaya

,.

, -.ah budaya yang murni. bukan agama. Tetapi dalam praktek

- .tisi keduanya saling memberi peran. rnisalnya dalam

acara

-.:-rikahan, Tokoh agama melakukan fungsinya dalam syariat

-,::ikahal

yang merupakan

inti dari proses pernikahan yang

sesuai

:-.Jan syariat Islam. melakukan akad pernikahan, sedang budaya,

memfungsikan para

=riadi pen-vempurna secara sosial dengan
-, i&og, tokoh adat, tokoh budaya dan tokoh masyarakat. Peran
,sing-masing tokoh agama dan tokoh budaya dan tokoh

-

:-<r.arak&t

_-:.r aC&f&

terlihat dalam keserasian pada fungsi masing-masilg

pernikal-ran terkawal dengan baik. dn berefek sosial yang

,-.. Dalam hal ini terfungsikann-va keseluruhan masyarakat dalam
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,:.

agafila dan buda1.a. menin-ibulkan keserasian batin dan

- :ruhinl'a kepuasan

,

sosial pada kalangan tokoh ntasing-masing.

:.ian -iuga masyarakat membentuk kekuatan solidaritas
,::tit-. iv{eski tokoir yang berperan itu bukan dari etnis jalr,a sa.ja.

-:::i

- :nntah untuk menyeienggarakan

:

,'.

-

ia dipercayakan
akad nikah" sedang

kadinya dari etnis mandaiiing, karena

erakat terdiri dari etnis yang berbeda. dan yang melaksanakan
r'ahan dari etnis-iavla.

Dualisme ini menimbulkan dua kekuatan. Pertama. adanya

:. ,rrtar1 yang bersifat religius (Agama islam) pada tataran

- ..rlogis. pembentuk
'

identitas unil.ersai, yang menganggap

,

-

-

^irS&rrrirzlrl dan kesamaan sesama islam, ukhuah Islamiyah, yang
-

.\

3 adanya rasa sesama hamba Allah. seiman dan sekevakinan.

:tiliki kesamaax derajat, meski Islam mengajarkan

. ..i'alah

1,ang paling

yang paling baik disisi Allah. untuk itu saling berlomba

:ringkatkan kebaikan dalam diri dan pada masyarakat. prinsif-

::sif tersebut diejaw,antahkan dalam bentuk kepedulian dan
-::hatian untuk saling menolong. melayani, memberikan yang
-

-:raik kepada

sesama yang pada prinsifnya adalah saudara sendiri,

,ringga etnis jawa dapat saja menerima orang asing yang masuk
.-.ingkungan mereka dan terbuka dengan kehadiran orang luar.

:n:r

Se&g&ma dengan mereka.

meski berbeda etnis. u,ama kulit,

-*-rt istiadat dan budava. Bahkan saling mengaw'ini- seperli yang
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-

:hat sekarang banvaknya gadis-gadis jar.r,a yang kar.vin dengan

-,rdatang!
-

,,-'ang

penting seagama dan keluarga mereka menerima

- .San baik. Penerimaan etnis -iau,a kepada pendatang, adalah
,.:itat tulus dan menganggap bahrva pendatang itu adalah orang

, . -baik. tanpa rnelihat asal. bibit dan bebet, -yang dikenal
, , :iangan kelompok priyayi (Kraton) etnis jawa. Yang penting

'

:::k3 dapat bertanggung jarvab lahir batin dari keliuarga

mereka

-,s jawa) yang dinikahi pendatang.
Se.jauh

ini

pada masyarakat tidak terlihat gejolak sosial

:'abakan masuknya etnis lain kelingkungan mereka

. ::kungan keluarga

dan

mereka. Bahkan pada pribadi-pribadi

. ;.rtlr. terlihat senang dengan beragamnya unsur-unsur
etnis

^:r keluarga mereka, karena dalam wawan cara dengan pak
dengan semangat beliau menceritakan tiga putriny'a
..rny'a menikah dengan etnis yang berbeda dan anaknya laki-

:lL)mor dua rnenikah dengan yang bermarga ritonga dan
:uka usaha dan ternyata sukses, baik orang jarva rnaupun etnis

::iling banyak yang

-

belanja ke toko mereka, temyata hal ini

--rpengaruh kepada persoalan ekonomi. Meski

ini

dapat

, kemudian.2

,

Karakter rnistis yang merupakan sifat fundamental budaya

.::kal jawa. melahirkan budaya iembut (So#-Culture) sebagai
-

,:ra tql-3 September

20

i

I
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i:Liatr,r vang meresap keseiuruh

jirva dan memberi efek

1'ang

,-srrat dalar, tingkah iaku dan seluruh kepribadian secara esensial

,..r eksistensial. hal ini tergambar dalam ciri kedirian mereka yang

,:rbut. cepat mengerti dengan perasaan. sebagai mana Yang
, :erankan Etnis Jar.va dalam masyarakat. Sit-at mistis ini secara
:iektif terlihat sangat menoniol. mereka sendiri terlihat telah

-'mahami sesamanya dengan sifat yang demikian, sehingga
-:nahaman terhadap etnisnya menimbulkan rasa solidaritas

lektii meniadikan

.rt
,

keeratan dan persamaan, persaudaraan 1'ang

kedalam dan keluar, terhadap orang

rngkungan mereka. Hal

ini

lain yang berada

dirasakan oleh etnis lain dari sifat

:.:,lmah tamahan, kekeluargaan, dan pelayanan yang baik dari
,,s

jawa. Tetapi meskipun demikian,sebagai etnis lain harus dapat

anggota masyarakat.
=niaga hubungan baik sebagi

- Kultur (budaya)
Budaya masyarakat jawa secara khusus dan lebih spesipik,

,.uai dengan pengelompokan yang dilakukan sekali lagi oieh

.ttort Greets salah satunya adalah kaum abangan, adalah
:svar&k&t vang tingkat kulturnya berada pada level terbau'ah,

--id secara ekonomi. pendidikan, budaya. adalah tidak memiliki

.isi yang kuat, mereka adalah masyarakat

biasa- yang pola

:ridupanny'-a sangat sederhana. Etnis jarva yang ada

di kecamatan
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:icut seituan ini adaiah berada pada tingkat ini. bahkan
,'r.3r&r1e persoalan pendidikan

sampai

belum menjadi prioritas. hal ini

,.jah saja dibuktikan. misalnl'a dari 7 atau lima anak dari

: .rirrg& kalaupun
:

satu

ada satu saja yang sampai kependidikan tinggi,

-:lre yang lain hzrnya tamat SD atau SMA. bahkan tidak selesai
ban,vak alasan yang dikemukakan oleh mereka. temtasuk

,

:Jaan biaya. meski ada kemungkinan alasan lain

: ::kan. Tetapi

ada

,n.-ang

tidak

juga pada keiuarga-keiuarga tertentu yang

-.,i secara khusus sangat mementingkan pendikan ini. Penelitian
,-'

:lu melihat

keumuman dari suatu phenomena dan memberi

-.rl v&rg umum. Dari phenomena khusus etnis jawa terhadap
:.kan. terlihat adanya kemajuan pada konteks kini, dirnana

...1n pemerintah menggalakkan pendidikan Dasar dan
::h. terutama dikalangan

anak dan remaja pada sat

ini telah

::rkembangan yang besar perhatian terhadap pendidikan.

E . jn

pentingnya pendidikan n'reski tidak merata dalam

'::..1t jawa- tetapi ditemukan dari wawancara mereka

.,:kan anak-anaknya semua bersekoiah sesuai

dengan

- .-.n dan kesempatan yang ada. Terutama pendidikan dasar

-rdah sebaigai kemampuan anak dalam tuiis baca

dan

,.:. karena hai iru sangat penting untuk hidup. Pak Insan

, .n pendidikan sangat penting untuk masa depan

- rerhubungan dengan pembentukan

anak.

pribadi yang baik

s8

.::rr seiaras dengan suruhan agama dan
::r--t)r&18,

buda.r--a-

Ticiak mungkin

dapat berperan dalam masyarakat keclali rnemiiiki

: r;lll1puol1 pengetahuan. Karena masyarakat akan rneiihat tungsi
, ,:.,r&flg baik daiam hal agama, Lruday'a dan sosial.

Kultur atau budaya etnis jau'a. tidak sepenuhnya dikatakan

-.-.i diasalnya (Pulau Jarva). meski secara simbolis: ,,.npilkan tradisi jau,a. tata nilai dan etika yang unik. Asimilasi
-'r kontek Sumatera, telah menampilkan pola sikap, tindakan
;iai dengan penghayatan yang mendalam. tetapi ketika
,,.: melakukan
.

sesuatu dalarn sosialnya, sepertinya berbalik

-akter yang mereka hayati. Contoh.

etnis jawa yang dikenal

. . itu tinggal pada prinsifnya. justru sikap dan cara berbicara

:--iakan, cendrung kasar. mengikuti pola Sumatera yang
,.-'oatakan. Memang

dari pola tradisi, seni dan

budaya

:etapi pola tindakan tidak seperti demikian. Perobahan

:'

:tnis jawa ini. adalah sesuatu yang waiar-wajar saja adalah

merupakan bentuk penyesuaian

diri

dengan alanl

-.:r.

mengikuti pola situasi kontekstual dimana hidup.

-

adalah pembentuk karakter, sebagai pen,vesuaian diri

.

'n

--.han dan mengembangkan diri sebagai suatu entitas y'ang

-'>kipun yang demikian tidak seluruhnya, bahu'a ernis

,nsan muda yang banvak bergaui yang dengan etnis

.imva. yang

memang mereka terpengaruh dengan sikap

5g

teman lainn1,a. Dan hal itupun bukan
'fembung. tetapi ditempat dimana
:erqaulan dalam mas-varakat

lln

rindakan teman

-

.1ereka bekeia setragai

hunih atau karYaw'an. sikap dan tindakan

,.lrlg demikian terbarva dalam cara mereka bergaul
:inrasyarakatnya.
N4emang pergeseran karakter lembut kepada

keras

etnis

..na ini. terlihat pada generasi mudanya. sedang pada orang-orang

ra cendrung sangat lembut dan sopan. [{a1 ini peleliti

rasakan

-:.t1ka mengadakan penelusuran data kepada orang-orang tua, yang

:.-neliti rasakan adanya perbedaan dengan generasi

mereka

,:karang. orang tua-tua bilang anak mereka uong batak, karena
*rereka sendiri merasakan anak-anak mereka cendrung bersikap
-;sar. mengikuti pola tingkah laku orang batak.

(r0
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DAMPAK INTERNET TERHADAP MORALITAS REMAJA
Pemerintuh Tentung pendirian Usaha Internet

Pendirian warung intemet,

leh informasi bagi

sebagai sarana rurtuk

masyarakat adalah sesuatu

yaan pada masa modern ini, mengingat pentingnya usaha
mencerdaskan rakyat. dan sebagai salah satu hak rakyat
memperoieh informasi mengenai berbagai hal sebagai salah

;spek dari sikap keterbukaan dan akuntabilias

dalam

claan dalam berbagai instansi" guna menunjang dinamisasi
: Dercayaan

publik, khususn-va kepada pemerintah, disamping

peran serta masyarakat dalam pemerintahanintemet

,

kini teiah menjadi salah satu sarana

pengembangan pendidikan, sumber

informasi

dan

masyarakat menuju masyarakat berkwalitas.

.r'.ernet sebagai media informasi yang dapat rnenayangkan

i

multi dimensi yang memiliki sifat positif dan negarif.

6t

::ri karena internet media yang bebas nilai. semua hal dapat
:\ anskan dengan sah-sah saja dan dapat diakses oleh siapa
,rnran mana saja. kecil. tua, muda. Yang oleh

saja.

ban-v--ak kalan-9an

: -gkhau:atirkan sisi negatif internet. terutama orangtua. para guru
rendidik. kalangan agamawan dan tokoh-tokoh masyarakat.
-

--:.1ma ta.yangan pornografi
-vang luas beredar dan dipertontonkan

,:,..1a generasi muda. terutama anak dan remaja yang sedang

':'.ruh. dikhawatirkan akan tercemari dengan pikiran- sikap dan

::kan buruk dari tavangan internet. Memang intemet

.

bukan

uanya yang menyebabkan pikiran. sikap dan tindakan buruk

- .-. dan remaja- tetapi salah satu dari media itu adalah internet,
=

sat ini menjadi kegemaran anak dan remaja. disamping pada

':-net dapat
"

mengakses game online. dengan gambar dan

-:rainan yang mengasyikkan. melupakan Dalam hal ini
:-:rintah ternyata sampai saat ini belum rnelakukan langkah

--{

menetapkan ketentuan-ketentuan bagi pendidrian usaha

-.ng internet, sehingga dengan mudah w'arung intemet mendapat

-

usaha meskipun terkadang meniadi keresahan bagi sebagaian

.',arakat, nrisalnya berdiri berdekatan dengan rumah ibadah.

.

,ah- rumah

::.rr1&

sakitlklinik dan lain sebagainya- yang memeriukan

terkondisi. Pendirian intemet menjamur dirnana-mana

rj

kendali. bairkan digang-gang dimana anak da,n remaja
-:,rrnisili. anak dan rernaja dengan mudah niendatangi warung

6)

.lternet dan meninggalkan tugas-tugas rumah. Anak dan remaja
semakin tidak terkontrol. sebut bi lda.

:,elapa pasar

VII.

.n'-ang

berdomisili di dusun

Disamping pengaruh internet yang

.:renayangkan segala sesuatu

:irendapat pengaruh

iru. anak dan remaja

bebas

ternyata

dari teman sebaya yang membuat

anali

-.emakin tidak terkontrol. tidak peduli kepada tugas bahkan ada

);macam ketagihan dari penggunaan internet (kecanduan) yang

rembius. terutama dari tayangan gambar-gambar panas. Ical nama
:anggilan. anak kelas tiga SD Inpres Jalan makmur. mengakui
:-:rnah membuka situs panas daiam intemet. pada mulanya ia
::u'ngaliui. merasa takut dan khawatir. tetapi setelah bebrapa kali

:,elihat gambar pomo, temyata biasa saja. dia tidak takut lagi.

Dalam hal

ini

Kementerian Infonnasi dan Komunikasi

:iah mengeluar peraturan untuk memblokir situs-situs tertentu.
'rrutama situs pornografi. meski menimbulkan protes dari pihak-

-:hak tertentu, atas dasar hak-hak asasi manusia. Dan

adanya

-:berapa peraturan termasuk jam buka \,'arung internet. seperti
rr-raturan Waii kota Medan, no 28ltahun 2011, tentang izin usaha
,

lrung internet. termasuk iam buka seperti yang

disebutkan

'ahudma Harahap (Wali Kota Medan), w-arnet hanya dibenarkan
^:roperasi pukul 06.00 Wib- 00.00 Wib. sementara pada maiam
-.inggu atau pada malam hari iibur, mereka boleh heroperasi pukui

r 00 Wib sampai 02.00 Wib dini hari. l)alara hai ini

Rahudmair
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i]:Lrairap menjeiaskan. tidak

nemungkiri kalau perkemb,.i;rg::

zaman didukung dunia maya- namun \,arga- khususnya peiaja:

:idak boleh terlena. hingga iupa naktu. Ada beberapa ketentuan
penv.ai. No 2812011. anatara iain; Memblokir situs porno.
:engusaha wafi1et juga hatus rnenggunakan Sottwale legaliemudian tinggi bilik tidak boleh lebih dari l-50 cm. anak sekolah

iarus ntemlliki izin dari kepala sekolah dan penerangan harus
.tandar. Berdasarkan Perwal 2812011 ini, jika dilakukan
tengamatan kelapangan. ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan
,\arung intemet, sepefii, Pemblokiran situs pomo. menurut peneliti

rai ini masih

setengah, karena situs porno masih dapat dibuka"

jr-ngan menampilkan gambar-gambar tidak bergerak. tetapi
:.,ornografi masih merebak dan dapat diakses oleh naka-anak dan
:erna.ia, karena itu penutupan situs porno, rnasih setengah hati, tidak

lotal. Setiap orang masih dapat melihat gambar orang yallg
suami istri. Dan
"erhr.tbungan badan layaknya

ini menjadi tontonan

ragi anak dan remaja di intemet. bahkan memprin out dan
:iisebarkan kepada teman-temannya. Kemudian tinggi bilik masih
:.1a yang belunt

mematuhinya. Anak sekolah yang menggunakan

,rrtemet dalam waw.ancara peneliti tidak mendapatizin dari kepala
sekolah. bahkair mereka tidak tahu hal
r

itu.

Kemudian penerangan

ang tidak standar. sehingga ruangan sangat remang-remang' sulit

Jiketahui vang didalam bilik internet.
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B. Eksistensi Internet sebagoi alot komunikasi dan Informasi di
Tembung Kecamalurt Percut Sei Tnan, Deliserdang

.

Kecamaran Percut Seituail Kabupaten Deliserdang memiliki

luas daerah 535 H. secara ibktual merupakan daerah yang memiliki

akseierasi perkembangan yang sangat tinggi. Sebagai daerah
pinggiran kota Medan" komunikasi dengan Kota medan terjadi
dengan cepat. Semua perkembangan -vang terjadi diperkotaan akan
segera tertangkap oleh masyarakat Tembung, termasuk budaya,

teknologi. mode/stail. makanan. hiburan berikut semua aspek

positif maupun negatifnya. Masyarakat tembung saat ini

sangat

terbuka, rian berkembang pesat selama sepuluh tahun terakhir ini.

ditandai dengan percepatafl pembangunan infrastruktur. sarana

Jalan dan pembangunan yang iancar- Tembung
merupakan sasaran dan arah pengembangan pembangunarl
perumahan. perusahaan. dengan munculnya ruko (rumah toko)
pra-sarana

modem sepanjang pinggiran jatan. Swalayan, Kantor-kantor,
Bank. Perpajakan, sekolah-sekolah, bengkel dan lain-lain.
menambah semaraknya Daerah Tembung.

Seiring dengan pembangunan

ruko modern itu. banyak

dipergunakan untuk membuka Warung Internet (Warnet) yang

ini. Kecamatan Percut Seituan Kabupaten
l)eliserdang sebagai lokasi penelitian ili mempokuskan

menjamur didaerah
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wilal,ahnya: Pertama. Pa-sar VII. dengan dua lokasi .vaitu. Jalan

Beringin Ilusun keiapa sampai perbatasan psr

lll,

sekitar satu

kilometer dan Psr VII. mulai dari simpang jodoh hingga perbatasau
Psr i{1. sekitar satu kilorneter. Kedua. Ternbung Kota. sejak dari

Titi

ser.l,a

l{ingga Pajak Gambir. sekitar 800 Meter. Ketiga

VIII" Sejak dari Pajak Gambir Hingga Simpang Kiinik
Haevas. sekitar 700 Meter. Keempat, Psr

Pasar

Mama

IX, sejak dari Simpang

Klinik Ntama Harvas Hingga Pos polisi" sekitar 500 Meter. Kelima
Psr

X Ten-rbung. Sejak dari Pos Poiisi sarnpai Titi Sei Rotan.

sekitar 400 Meter. Ke enam, Jalan Malimur, sekitar 800 Meter.

Ketuju. Jln Psr

II,

Simpang Klinik mama i{an'as. sekitar 800

Meter. daerah-daerah ini merupakan sentra berdirinya wamet. yang

terkadang sangat dekat dengan rumah ibadah (masjid) bahkan di
Pasar

VII Dusun

kelapa, disekitar masjid terdapat 5 buah \\,arnet,

'ada yang jaraknya hany'a satu ruka dari masjid itu

Suaranya

kedengaran ketika orang sedang beribadah. Menjamumya w'arnet

ini dapat didilihat dengan ramainya remaja dan anak-anak disekitar
warnet" terutama pada w-aktu malam dan sore, dzur pada hari-hari

libur. Wamel ini selalu terbuka. hingga 1am 12 bahkan sampai jam
satu malam. Dibawah ini diuraikan keberadaan intemet di ketuiuh

lokasi itu:
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a.

Fasar

1.

'

VII Dusun Kelapa;

Rahayu net

2. N,lega net
3. Wee net
4. Cinta net

5.

Gad net

6. Zero net
7. Karona net
8. Visa net
9. Kenzo net
10.

Army net

ll.R.Cnet
i2. Aulia
13.

ner

Q. 1 net

14. Ozan net
15.

Ada 4 warnet yang tidak punya nama. Ditambah 3
lokasi playstation

warnet yang paling banyak berada dilokasi seberum dan
sesudah Mesjid. terkadang jaraknva hzrnya satu atau dua ruko
saia.
Disepanjang jalan ini terdapat l g (delapa* belas) i,ternet ditambah

lagi dengan warung pleyistation vang juga ramai dikun-iungi
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terutama remaia-remaja setingkat SMA dan tidak terkecuali anakanak dan pemuda )rang mencari hiburan maialr.

.

b.

Pasar

VII Tembung;

l. Combat com
2. Steva net
3. H&R com
4. Ozan net
5. Devi net
6. Wee net
7. Top ner
8. Blue Eyes net
9. Dedek net
i0. Gaza net
Didaerah

ini

terlihat lokasi warnet menyebar sepanjang

jalan- dengan jarak ,vang agak berjauhan. karena daerah ini daerah

.vang dulunya rawa dan persawahan.

kini

pengusaha banyak

membaxgun ruko dengan menimbrin area persawahan dan rawa dan

banl"ak pembangunan dalam tahap penyelesaian bangunan.
sementara masih terlihat diselingi rumah barak eks pegawai
perkebunan PTP

ix.

Mereka menjual tanah-tanah

itu

alau

diser+'akan kepada pengusaha untuk membuka usaha bisnis dan
lain-1ain.
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c.

Tembung Kota;

1. MJnet

2. Rerhal,-u net
3. Putri net
4. @xel net

'

,5.

Sigma net

6. Rahmat net
7. MJJayanet
Intemet

di

Tembung kota menyebar. dengan jarak yang

tidak berjauhan. sama halnya dengan lokasi lainnya pelanggan
-vang

paling banl,ak adalah anak dan remaja dengan kepentingan

masing-masing. Peneliti mengamati dan memperoleh informasi

dari pengusaha intemet, bahwa anak dan remaja itu bertempat
tinggal disekitar tembung kota dan kebanyakan anak Sekolah Dasar

dan SLTP. Meskipun banyak yang menggunakan internet. tetapi
kecendrungan mereka adalah Game Online, dengan permainan-

pemainan, seperti baiapan mobil. menembak, tinju/karate dan
permainan ketangkasan.

d.

Psr

VIII

l. Ferdi net
2. Hidayah net
3.
4.

Opin lntemet
Annisa Intemet
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5. Gitsu net
6. D.2 net
7. JRnet
e.

Psr IX
1.

Bincori net

2.
3.

Fajar net

Kita-Kita net

Pasar X Tembung

1.

Jhon net

2. Akira net
3. Style net
4. F.2 net
Jl. Makmur

1.

Asa net

2. MG net
3. Multi net
4. DnD net
5. Zia net
6. Khalilah net
7. Tidak ada nama
8. Satu warung Pleistation
70

h.

Gang Klinik Mama Han'as

1.

'

Israque net

2. Rama net
3. Cakra net
4. Anwar net
5. Adelia net
6. Zrcanet
7. .licky net
8. Ciok net
9. Osaby net
10. Naga net

i 1. Satu tidak ada nama

Untuk ke tujuh kawasal ini. terdapat 68 (enam puluh
delapan) lokasi warung intemet. dan terbanyak

di

dusun kelapa

jalan Beringin mencapai 18 unit warnet. Kedua- Gang Klinik
Mama Harvas Psr. IX. ada i

tembung Kota

i ritik,

kemudian Jln Makmur. g titik.

8 lokasi, Psr VII. 8 lokasi. peneliti

melakukan

survai pada waktu malam. pagi, siang dan sore. Jika dikatkulasikan
setiap \\iarnet ada

i0

anak dan remaja, maka terdapat 680 anak dan

remaja yang masuk internet setiap malam. belum lagi pagi, siang,

dan sorenya. Peneliti menanyakan jumlah pengunjung

pada

beberapa u'amet kepada pengelola- rata-rata mereka mengatakan

7l

terkadang lebih dari sepuluh orang. anak-anak dan remaja ban'ak
menggunakan \r'arnet pada sore dan malam. sedang pada hari libur

banyak pada ivaktu pagi dan sore dan mereka kebayalian masih
daiam status anak sekolah. N{enjamumya warung internet diderah

ini. seiain dari pada menya-iikan permainan. para g.,u disekolah

juga menyuruh sisrva disekolah-sekolah untuk menggunakan
internet untuk memperoleh informasi pendidikan, hanya saja
terkadang penggunaan internet menyimpang

dari tujuan

pendidikan. Survai yang dilakukan peneliti pada rvaktu inrernet
buka" hampir 90 oh pengguna inrernet yang nota bene adalah anak

dan remaja membuka situs-situs permainan, berupa adengan
perang" Gem online. dan diselingi dengan melihat situs panas. Ini
1er'f

adi diiokasi yang ter tutup. Sedang lokasi yang

terbuka,

kebanyakan mengoperasikan gem. pihak pengelor tidak melarang

pembukaan situs panas. karena memang sudah

di brokir. Ketika

peneliti membuka situs itu memang sudah diblokir. yang tebuka
adalah gambar-gambar porno, yang tidak bergerak dan rritam putih,

tetapi tetap menggambarkan cewek-cewek telanjang. pengeloia
berkilah ketika peneliti menanyakan hal itu. dengan mengatakan
biarkan sajalah. dan ini dibenarkan oleh anak-anak ketika ditanya

peneliti- dan termasuk penarik minat anak dan

remaia

menggrinakan internet.
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4

Keberadan warung internei akan terus bertambah. hal ini
akan membuat semarak dan ramain-v*a anak dan remaja

di lokasi-

lakasi intemet tr:hususnva pada malam hari dan sore.

C.Dampak Internet terhadop Moralitss Remuia

Intemet sebagai jaringan melalui computer merupakan
benda yang tidak trergerak dan tidak dapat mempengaruhi orang.

intemet sebagai benda yang silatnya pasif. tetapi ia adalah alat

yang dapat dikendatikan dengan menggunakan teknik tertentu.
sehingga dapat menayangkan informasi, yang dapat dilihat. dibaca-

didengar. bahkan diprin out dan dapat disebarkan kepada orang
ban,vak. terlepas

tiari positif- dan negatif. Internet dapat digunakan

oleh setiap orang tanpa batas. Penggunaan intemet saat ini seperti

satu kebutuiran tentang informasi, dimana manusia
membutuhkan.

sangat

baik bislis. pendidikan, rekreasi dan

lain

sebagainya, bahkan untuk rujuan kejahatanpun intemet dapat
dipergunakan. seperli penipuan, perjudian.

Melalui internet akan terjadi transformasi informasi kepada

Anak dan remaja sebagai pengguna intemet. mereka

akan

mendapat inforrnasi yang sangat luas. mencakup ilmu pengetahuan.

budaya. sosial. ekonomi agama dan juga teknik. Disamping
informasi 1,ang positif, terindikasi informasi yang negatif. seperti
kekerasan- pornografi. permainan-permainan yang membuang
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rema'ia disuguhi
waktu- seperti galne clan plel.stetion' Anak dan
ini dan sementara
tontonan. hiburan cian permainan r ans menarik
diseko I ah'
me upakan tugas-tu gasn-v a sebagai murud
1

'

lntemet' ini
Secara terlls menerlls anak nlendapat intbrmasi

dan secara
akan meniadi terpoia dalani pikirair' jiwa mereka
remaja kepada
bertahap dapat mengarahkan pikiran anak dan
karaktertertentu.Pertamasepertisifakkeras,serbainstan.tidak
tidak mengenai
sabaran, tidak peduli kepada orang lain' bahkan
tidak sopan dan
sopan-santun. berpakaian tidak senonoh' berkata
lain sebagain,va. bahkan tidak tertutup melakukan perbuatan
internet dan
amoral. sebagai mana yang ditirukan dalam adengan'
Pola tingkah laku yang bebas niiai dalam

di lnternet.

Game

hati dan terjadi
tontonan dan permainan tersebut meresap kedalam

pengalihanpolatingkahlakumenjadikejiwaananakdanrernajaitu
sendiri.

yang

maya
Intemet memang sebuah sistem jaringan yang berifat
dengan
bergerak lintas dunia' Jaringan ini dapat diakses

teknologi
menggunakatr perangkat computer' salah satu
komunikasi dan inlormasi yang ditemukan dari kegunaan
internet menjadi
komputer. Keberadaan komputer sebagai sarana
melingkup semua
kebutuhan terhadap infonnasi yang luas dan
Hal ini tidak
aspek kehidupan manusia dalam kehidupan modem'

rnengltcrankat

jika

inte

rnet menjadi kiblat manusia tentang
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informasi. disamping sarana inlormasi iainnl'a. dalam bentuk cetak
maupun elektronik. Keberadaan internet. tentu sesuatu vang sangat

penting dalarn mendoron-e percepatan kemaiuan masyarakat,
dbngan mengakses internet akan memperoleir sejumizLh informasi
vairg diserap akal pikiran pengguna internet. dengan demikian alian

tejadi transibrmasi inforrasi !ang dibutuhkan sesuai dengan
keinginan. Proses translonnasi

ini

akan menjadi proses yang

berkesinambungan secara cepat dalam memori seseorang. sekaligus

akan menjadi

isi memori atau pikiran. Dengan

dernikian yung

pertama akan berkernbang. sisi kognitifl intlektual atau kecerdasan
kogniti-fl kritisis. tanggap dan responsif. hal ini disebabkan oleh
luasnya informasi yang diterima meialui internet melingkup segala
aspek, baik positif maupun negatif" karena internet tidatri berbasis

nilai. semuanya dapat ditavangkan dengan bebas dalam internet
dan dapat diakses semua orang tanpa batas usia. jenis kelamin.
profesi maupun goiongan. Dengan demikian perkembangan pikiran
semakin tinggi. pengetahuan semakin berkembang. Daiam hal ini

sifat kecerdasan intlektual yang berkembang positif atau negatif"
tergantung dari kecendn-rngan individu vang menerima informasi

dari internet tersebut. Kedua. Sisi afektif atau sikap. Dengan
berkembangnya kecerdasan kognitif. akan membentuk pandangan
terhadap apa yang dialami dalam kehidupan sosial. dalam hal ini

sangat berdampak pada bagai mana seseorang menghadapi
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,

masyarakat dan permasalahannya. misalnl'a apakah ia suka atau

tidak. bertindak atau tidak, perhatin atau cuek saja dan lain-lain-

tentu dengan alasan-alasan yang telah disadarinl"a atau tidak
disadarinya yang timbul begiru sqia daliim sikapnl'a. Secara
rasionai jika kecerdasan intlektual itu tinggi dan baik. maka selalu

muncul sikap yang positif, proaktif. bertindak aktif. perhatian -vang

positil. krersangka baik dan lain sebagainya. Dan jika sebaliknya,
akan melahirkan tidak proaktit, cuek atau tak acuh terhadap orang.

tidak peduli dan iain sebagainya, karena pandangan yang tidak
positif dari kecerdasan kognitif yang tidak baik (negatif)- Sikap
juga akan terbentuk dengan informasi yang ditayangkan intemet
dan akan memberi pengaruh ketika berhadapan denga masyarakat.

Terbentuknya sikap dalam diri seseorang disebabkan pengaiaman
yang dominarl yang selalu diperhatikan dari lingkungan dimana ia
tinggal dan apa saja yang dapat diserap untuk meniadi karakternya.
termasuk dalam hal ini yang digemari seperti internet. meskipun

internet bukan satu-satunya aspek yang membentuk
seseorang. tetapi

sikap

jika sering kontak dengan informasi internet. tidak

mustahil peranan informasi internet lebih dominan membentuk
sikapnya. Dimana dikatakan sikap individualistik sangat menoniol.
karena untuk mendapat informasi tidak lagi dengan berkomunikasi
dengan orang lain, cukup membuka internet sendiri dikamar- atau

di bilik

w-arung intemet. Pola komunikasi sosiai tel:rh digaltikan

l6

dengan pola komunikasi individu dengan mesin computer. dan itu

melahirkan sikap tidak peduli acuh dengan orang lain. Ketigu,
Aspek psikomot<irik. Aspek ini berupa tindakan-tindakan. prilaku-

prilaku atau perbuatan -vang dipraktekkan daiam sociai. )'allg
merupakan hasii pembentulian sikap dan intlektual sebelu-rnn-va.
Sangat tergantung pada pendangan yang terpola dalam pikiran dan

sikap. untuk kemudian dilakukan dalam tindakan sosial. Seseorang

akan agressif atau melawan
menahan

jika terpojokkan. atau ia

diri tidak melakukan reaksi

dapat

membalas aksi orang lain

meskipun terasa tidak enak diperlakukan karean ia dapat rnelihat

sisi positif dari aksi tersebut. Meskipun selrenamya ia dapat
melawan. Tindakan membalas atau tidak membalas perlakuan
orang iaiir terhadap dirinya banyak dipenagaruhi sudut pandang
seseorang. Dapat juga dilihat dari tindakan-tindakan sosial dan

tindakan tindakan religious, menolong orang yang kesusahan,
ramah-tamah" solidaritas atau merasa senasib sepenanggungan.
Kepatuhan meiaksanakan ajaran agama, patuh terhadap perintah
orangtua dan guru- yang tercermin dari kesalehan sosial. Atau
sebaiikn-va perbuatan yang melawan terhadap hal-hal diatas. Ada
beberapa poin yang

diteliti sebagai dasar dari dampak internet bagi

zurak dan remaja sebagai berikut: Pertama. Kehadiran anak dan

remaja di mesiid
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Dengan ntunculnva \\-arung intemet- anak dan remajamembanjiri lokasi-lokasi itu. hal ini mempengaruhi kehadiran anak

dan remaia mengikuti shaiat berjamaah dimesjid dan rnushalla.
peireiiti melihat. kehadiran anak dimesjid jauh berkurang, hanya
terdapat tiga atau lima anak saja yang hadir dimesjid atau mushalla.

tlstad lmran ketika peneliti kompirmasi. mengakui. besar pengaruh
warung internet terhadap kehadiran anak

di Mesjid, dan sudah

menjadi masalah bagi kalangan tokoh masyarakat di Dusun Kelapa
Pasar

VIi

sejak hadirnya warung internet. Kehadiran anak dan

di

masjid. bila diperluas mencakup. hal-hai antara lain,

remaja

pengajian al-quran. perayaan hari-hari besar agama islam. kegiatan-

kegiatan remaja masjid, seperli mengikuti ceramah agama,
perra.iritan remaja. kegiatan sosial,,bakti sosiai. memang ada
beberpa organisasi remaja masjid yang sudah tidak hidup meski

nama tetap ada- tetapi dengan adanya warung internet semakin
memperparah terhadap kegiatan anak dan remaja, pada kegiatan-

kegiatan sosial dan keagamaan. Kedua, Sebagai mana layaknya

keluarga-keluarga. modem. dimana kesibukan orang tua
menyebabkan kurangn,va waktu berkumpul dengan dengan
keluarga. orang tua hanya dirumah pada waktu malam tidak hanya
ayah. juga ibu sibuk dengan tuga^s masing-masing. Selama ini juga

demikian. tetapi internet, sernakin membuat orang tua jauh dari
anak dan remaja dalam keluarga. ketika ayah atau ibu pulang

78

seiepas magrib. anak dan remaja berada dilvarung inrer-net.

,:-'

sepuluh orang tua sudah tidr-lr anak baru pulang' Elek dan
kesibukan orang tua dan anak. melyebabkan tidak adanl'a
komunikasi diantaranl'a. bafukan biasa terjadi seorang ayah susah
mendapatkan waktu untuk saling meneg6. menasihati atau

membimbing anak dan remaja. Keterbatasan komunikasi ini.
membuat anak dan remaja kurang mendapat perhatian. kondisi ini
ternyata dianggap biasa saja bagi orang tua. dan tidak masalah,

meski pak sunyoto, merasa hal ini tidak selayaknya, tetapi bagai
manalah, kondisinya demikian. berbeda dengan pak Thalib, yang
selalu memiliki kesempatan berkomunikasi dengan anaknya, beliau
seorang tukzrng selnis elektronik. dirumahnya. I'ernyata profesi dan

kerja orang tua berdampak kepada kesempatan berkomunikasi
dengan anaknya dalam hai membimbing dan mengawasi anak'

Tetapi dari jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sekitar 46,846
jiwa. 98.7 o/o dari penduduk Tembung adalah burufi/karyawan dapat
diprecliksi. betapa bimbingan dan pengawasan orang tua terhadap
anak dan remaja sangat minim" seorang a,vah yang bekerja sebagai
supir truk di Kota Medan dan ibu penjaga toko yang berangkat dan

pulangnya bersamaan. tidak dapat menbimbing dan mengawasi

anak dan remaia dikeluargan-va. Sementara anak dan remaja
melakukan apa sala sesuai dengan keadaann,va" anak sepi ertin,va
lepas dari kendali orangtua, dan seyogian,va mendapat perhatian

19

dan pengarahan dari orang tuany'a. dan dapat menggali keungguian

orangtua sebagai media pen-rbelajaran. bukan dari internet ,vang
tidak ada pengarahan.

'

Kondisi keluarga-keluarga di Des'fembung. sangat liberai.

bairkan tidak lagi dalam ukuran yang dianggap desa, din-rana anak

dalam keluarga bersitat sangat mandiri. sepertinya anak" telah tahu
segalany'a dan orangtua tida perlu membimbingnya. Peran orangtua

terbatas pada pemenuhan kebutuhan makan, pakaian dan tempat.
selainnya terserah anak. dan dari sisi anak sendiri, tidak berharap

banyak kepada orangtuanya daiam

hai

pendidikan, ilmu

pengetahuan. bimbingan karena orangtuanya sendiri tidak memiliki

hal itu. sehilgga anak lebih banyak mendapatkan ilf-ormasi dari
lingkungannya sendiri. Peran orangtua yang demikian. tentu tidak
pada posisi sumber primer dalam pendidikan anak dan remaja,
melainkan hanya sebagai peran pelengkap saja daiam kehidupan
anak. Kenyataan

ini

menjadikan anak jauh dari oranglua. demikian

-iuga sebaliknya oranglua tida dapat memandu anak dengan
semestinya. sebagai ayah atau ibu dalam keluarga. Peneliti melihat

kondisi keluarga yang diamati n-iengalami lose comntuniccttion,
keterputusan komunikasi antar anggota keluarga. meski tidak
dikatakan keterpecahan keluarga. atau tidak juga brocent home.
kehancuran keluarga karena nyatanya mereka berkuinpul dalam

satu rumah dan saling mernbutuhken. Meskipun

sebahagian
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orangtua, masih tetap men)''empatkan memberi perhatiax kepada

putra-putrinya pada saat-saa1 ketemu. Jika phenomena keluarga
liheral biasanl'a terdapat pada masyarakat kota-kota besar dengan
tingkat kesibukan oranglua dalam pekeriaan dan dengan iiu mereka
mendapat fasiiitas yang baik dan tingkat ekononri yang tinggi.
tem,vata. keadaan itu juga teriadi pada keluarga sederhana di desaciesa

pinggirair kota. seperti Tembung. hanya saja kondisi ekonomi

keluarga cukup memprihatinkan, karena pendidikan- skil dan ihnu

perigetahuan orangtua keluarga desa sangat rendah, yang ada

adalah kesibukan yang tinggi tetapi tidak sebanding dengan
penghasilzur vzrng diperoleh. yang hanya setingkat buruh pabrik,

buruh bangunan. pegai.r,ai toko. sopir angkot. penjual jajan keliiing

dan lain-lain. Memang para orangtua yang peneliti

w-aw-ancarai

cukup menyadari hal itu, tetapi, keterpaksaan situasi l ang membuat

mereka demikian, ditambah lagi sulitnyaq untuk mendapatkan
pekerjaan. sementara orang begitu banyak yang membutuhkan
pekerjaan. Kondisi pekerjaan ini dapat saia diamati oleh siapapun

yalg melervati titi Tembung. setiap pagi para pencari kerja untuk
menjadi buruh berkumpul dititi 'tembung yang akan mengangkat
mereka kelokasi pekerjaan, terutama pekerja bangunan dan lain-

lain. dengan gaji empat puluh-limapuluh ribu satu hari, yang akan
menghidupi tiga sampai empat anggota keluarga.
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Eetiga. Sil'at sosial masyarakat saat ini mengalami proses
i

nd

ii,,idualisasi. di mana peranan tokoh-tokoh rnasyarakat. oranglua.

dan pemerintah setempai seperti kepala desa. Kepala dusun. kepala

RT/RW. tidak bersikap pro terhadap kemungkinan-kemungkinan
terjadinya kerusakan mas;-arakat. terutama anak dan remaja.
Kenyataan

ini.

men-r-ebabkan masyarakat

tidak

melakukan

pencegahan secara prepentil. tetapi sepertinya membiarkan sampai
adan-va masalah sosial. setelah terjadi baru sibuk dan menyesalkan

kejadian yang menigikar.r masyarakat. Bahkan meskipun ada

1'.ang

merasa bakal teqiadi masalah, tetapi tidak dilakukan pencegahan.

misalnya maksiat -vang diaw'ali dari pergaulan bebas, pacaran dan
berahir dengan kehamilan diluar nikah. Sifat pacaran anak dan

remaja yang tidak terkontrol. orang

tua tidak

melakukan

tidak membimbing dan tidak mengawasi, yang
seyogianya dapat dilakukan pengawasan dan bimbingan itu.

penga\ /asan.

sebelum terjadi hamil diluar nikah. Termasuk penggunaan internet,
dapat dilakukan dengan pengawasan dan bimbingan kepada anak
dan remaja, tetapi hai itu ternyata tidak dilakukan oleh orang tua,

pemuka nrasyarakat. atau pemerintah setempat. selain karena
kesibukan kerja. juga keterbatasan komunikasi dan kurangnya
perhatian masyarakat. Keempat. Sifat sosial yang materialis"
prakmatis. hedonis dan individualistik. Menyebabkan keterputusan

komunikasi dan perhatian" kasih sayang. toleransi dan jiwa
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kekeluargaan. N4as.u*arakat tern!'ata berada seperti dalam kebun

binatang" seperti .v-ang dikatakan Lotrop Stoddard. meski satu
kebun tetapi terpisah oleh sekat-sekat !'ang menyebabkan tidak
adlrn.va sosialisasi. interaksi

dan komunikasi.

fulasing-masing

menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. tidak tagi ada berbagi

pikiran. perasaan, kasih savang. selain dari pada interaksi
kepentingan mereka sendiri saja. Ken-vataan sosiai ini merupakan
t-akta. dapat diamati. setiap kejadian masalah sosial yang tidak
berhubungan dengan dirinva. tidak lagi menjadi perhatian" tidak

adanya tindakan-tindakan luhur atau tindakan kesalehan sosial
untuk membantu dan memperbaiki, selain dari menonton kejadian,
han,va sekedar ingin tahu apa yang terjadi.

Beberapa t-aktor diatas. menunjukkan anak dan remaja, saat

ini tidak

mendapat bimbingan. keteladanan, perhatian, motivasi

dari para tokoh masyarakat. agama\4ran. pemerintahan, orang tua,
sementara kontak dengan internet yang bebas

nilai itu menjadi

kegiatan sehari-hari setiap ada kesempatan. Tidak adanya

dan bimbingan dalam membuka situs-situs,
dan menielaskan isi sutus-situs internet membuat

pengawasan
memahami

pikiran, sikap dan tingkah laku anak dan remaja tidak terkendali.
sebagai

dampak terhadap anak dan remaja. Ketika hal ini

dilakukan koros cek kebeberapa sekolah dasar, disekitar Ternbung.

Ibu Umi.

sebagai guru krahasa Indonesi. mengakui adanya
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pergeserai] kalakter anak dan remaja. yang duduk

di SD" seperti

ketidak terkendalian tingkah iuku. emosional. liclak adtrnva
kepedulittn terhadap orzng

lain {titlak aa*). lidak muwas diri

dalam bertindak, cakap kotor. tidak bertcrTggung .;lrru,ab. tidak

disiplin. melonggar G:uran dan perintalr. lvfeski hal ini berbedabeda pada setiap anak dan remaia. tentu kadar ketidak baikan itu

tidali sama dan masih banl,ak yang masih terbimbing. meski
banyak juga yang tidak terbimbing dengan baik. Kita masih
optimiskok, iawab ibu Umi. Hal

ini

inengindikasikan perobahan

pola pikiran- sikap dan tingkah iaku yang cendrung bersilat negatit-.
semakin tampak dalam karakler anak dan remaia. yang secara terus

mengalami perubahan-perubahan. Ibu Umi yang telair mengabdi
selama hampir dua puiuh tahun meiihat pergeseran tingkali laku itu.

dari angkatan keangkatan. Hal 1'ang paling jelas. adaiah, sikap
berani- tingginya rasa perca-ya diri, meski terkadang kurang
pertimbangan dan tidak merasa malu atau terbebani oleh rasa
malu, sekaiipun salah. Disisi lain anak dan remaja kini menurut ibu

Umi. kurang giat dan tidak terpacu untuk bekerja keras, belajar.
kurang kemandirian. serta kurang terpimpin. Memang ibu llmi
menyadari banyak faktor penyebab terjadinya yang demikian,

faktor keluarga. taktor sosial. faktor. ekonomi keluarga, faktor
lingkungan,

jrga termasuk faktor teknologi seperti internet.

oieh
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karena

itu

semua iaktor memiliki peranan membentuli pikiran-

sikap dan tingkah laku seseorang anak dan remaja.

Peneliti langsung melakukan sun'ai dari dekat. nlengamati
pergerakan anak dan remaia. servaktu bermain dilapangan sekolah.
sepertiny'a abu naik. karena saling berlari dan kejar-kejarag. ada

jajanannl''a dirampas
.vang berontak, dan menjerit kesal, karena
teman lain. Banl-ak juga .vang duduk berkelompok samhil
bercakap-cakap. Ada vang bermain gambar, klereng, 1-epuk stik

t-lpin-ipin. makan sambil jalan-jalan. mengganggu teman dan iain
sebagainya. Tetapi para

guru tidak ada yang

melakukan

pengawasan dan pemantauan kelapangan, sepertinya

hai

ini

dibiarkan saia. karena itu berefek terhadap mentalitas kebebasan
tanpa pengawasan. Ternyata disekolah juga terjadi pembiaran dari

para penclidik yang rnenambahi ketidak terdidiknya anak dan
rernaia. Peneliti juga menanyakan anak-anak bagai mana sikap dan

tindakan guru dilokal, beberapa tanggapan murid saling berpariasiada yang kesal kepada guru yang membiarkan rnurid lain

ribut dan

bermain. sementara yang lain belajar, sehingga meniadi terganggu.
ada

juga yang memu-ii guru kelasnya, dan lain sebagainya.
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BAB IV
PENUTLTP

A.

Kesimpalan
Ditemukan bahr.va kontrol sosial dari tokoh-tokoh masyarakat

(Pemeritah. orang tua, kalangan agamawan' pendidik) sebagai

kekuatan sosial,

tidak lagi bertungsi secara kuat

dalam

terj adi
mengendalikan persoalan-persoalan sosial. j ustru cendrung

pembiaran sosial yang bergerali secara tidak terkendali disebabkan
beberapa faktor yang menekan eksistensi kekuatan sosial tersebut'
Disamping itu, lembaga-lembaga sosial (rnasjid-mushalla, Greja-

atau organisasi-organisasi. etnisitas, budaya tradisional

dan

keagamaan). tidak lagi menjadi pusat-pusat pertemuan' intraksi'
clan sharing sosial. Sementara nilai-nilai sosial dan

integrasi

keagamaan cendrung teralienasi dan kdsis. Fakta

ini

terasa bagi

masyarakat, terutama bagi kalangan tokoh-tokoh agarna dan
pendidik. dan kekhawatiran terjadinya kerusakan masyarakat

secara luas- tetapi tidak ada upaya yang signifikan untuk
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meiakukan pembenahan sosiai. Diiit-rat dari segi pendidikan.
masyarakat l-embung terdapat korelasi- rendahnya tingkat
pendidikan {607 jiua.48.3 on)haya tammat SD, dengan iemahnya

keinampuan

dan

kecerdasa

untuk melakukan kontrol

dan

pengawasan sosial.

Kondisi fakta sosial yang demikian. khususnya bagi anak dan
remaja. berakar dari, tidak adan,va da1,'a tarik dan rujukan 1,ang kuat

(wibawa) tokoh-tokoh masyarakat dan lernbaga lembaga sosial,
termasuk tata nilai sosial dan keagamaan yang memberikan daya

tawar. terhadap perobahan sosiai dan kemajuan teknologi
komunikasi dan infbrmasi. Dalam hal ini anak dan remaja, yang
masih memiliki psikoiogis yang labil. menemukan. internet yang

nremiliki daya tarik yang lebih kuat. yang sesuai

dengan

kecendrurgan prakmatis-hedonistik. meski tidak seimbang dengan

pemenuhan

sisi lain yang mendukung

spiritual mereka" atau tidak

perkembangan mental

adan_va balans pendidikan dalam

rnengembangkan karakter dan kepribadian antara pemenuhan
kecerdasan kogniti_f. afektif dan psikomotorik. Internet sebagai
sarana komunikasi dan informasi yang bebas nilai memiliki sifat

positif dan negatif. bagi anak dan remaja sulit untuk membedakan
keduan5ra- disamping tidak adanya kapasitas untuk membedakan.

menolak, atau menerima informasi internel, ),ang akhimya
semuanya menjadi koten memorinya. dan dalam sosial zurak akan
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cendrung mendobrak nilai-nilai sosial dan keagamaan )"ang masih
tersisa dalam masl'arakat (anti sosial). Anak dan remaja. sepefiinYa

tidak mampu mengendalikan ciiri. menyesuaika sikap tigkah Inku
dengan nilai-niiai sosial. iabiiitas emosional. baik diruinah'
disekolah dan dimasl'araliat. Tidak marnpu merespons persoaian
y'ang ditemukanya. cendrung apatis dan tidak acuh kepada orang

lain. bahkan bertindak amoral, tidak menghormati- Kecendrungan

prilaku dan sikap anak da remaja ini merupakan phenomena sosial,
seorang remaja -vang sudah mendapat teman dekat, tidak sungkan
memeluk dan berpegangan di jalanan atau diberanda rumahya.

meski orang banyak dekat mereka dan orang tuanya ada didalam
rurnah. sikap tak acuh ini merupakan bukti. perlawanan terhadap

nilai-nilai sosial. nilai agama nilai hokum dalam masyarakat. tidak
adanya sopan santun dan segan terhadap orang lain. Ketika
dipersoalkan kepada masyarakat, jawaban mereka adalah hiarin
saja, orang ilu sttdqh lttmrah. asul bukan kita st$a. Dan ada yang
se,vum saja, tidak berkomentar.

Kodisi moral anak dan remaja sudah berada pada

stadium

rendal-r. dan mengalami strouk moral dan metal, sikap dan tingkah

laku terutama dikalangan remaja. Meski persentase yang demikian
perlu dilakukan kaiian mendalam. Kini dapat disimpulkan dampak
internet, terhadap moralitas anak dan remja tenfu ada, meski bukan
semuanya diakibatkan internet. ada paktor-paktor lain seperti n-redia

E8

infonnasi

laln-

disamping teman sebal'a. sepermaian. tindakan-

tindaka individu atau keiompok sosiai, semua menjadi refresnsi
memori. sikap dan tingkah laku anak dan rema-ia.

'Jika

dihubungkan dengan. sisi negatif Internett kekerasan.

menghiiangkan sifat sosiai. kecanduan. termasuk juga pornograli.

Ada tiga hal -vang tercermindari karakter anak dan remaja -vakni.

sifat agressii keras. individualistic. egoistic. dan

kecanduan

internet.

Potret tingkah laku anak dan remaja yang disuguiri informasi

intemet. menggeser pola tingkah laku anak dan rernaja dari sifat
seorang anak dan remaja rnenjadi lebih dewasa. mengetahui
berbagai hal yang tidak lay-ak untuk ukuran anak dan remaia dan

sikap dan sifat individu (egois) lebih rnenonjoi dan
tidak merasa perlu dan perduli dengan orarg lain yang ada
khususnya

disekitarnya. arogan dan agressif terhadap orang lain. Fakta ini
diakibatkan tidak seimbangnya pola pendidikan di sekolah. rumah
tangga dan lembaga-lembaga sosial dan agama" Lembaga-lembaga

social dan agama. seperti remaja masjid dan masiid tidak lagi
rneniadi pusat perhatian anak dan remaja. karena itu pola tingkah

laku anak tidak mendapat balancing yang seimbang dengan jiw-a
keagaman dan

nilai-nilai sosial yang luhur. Axak dan remaja lebih

terpfbkus kepada internet dan permainan-permainan Game online

diinternet. Meski hal ini menjadi keresahan masyarakat tetapi tidak
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ada upa,va untuk lremperbaikint.a. SepertinVa para tokoh sosial.

agama da6 pemerintah setempat tidak memiiiki cara untuk
meningkatkan sisi spiritual anak dengan bekai moralitas sosial dan

agima. Begitu ,iuga dengan orangtua. malah nlenurut peneliti
orangtua telah mengalami krisis keorangtuaan sebagai penanggung

jai.vab keluarga y'ang perann)'a hany*a terbatas pada hal-hai
pemenuhan material. makanan. pakaian- tempat tinggal, karena

kesibukan mencari nafkah diltiar. secara khusus kesimpulan
penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

i.

Aspek kognitif. rneski meningkatkan pengetahuan. tetapi
responsibilitas anak menumpui' dimana anak tidak dapat
merespons lingkungannya dengan penyesr-iain diri yang baik

2.

Aspek Afektif. cendrung afatis dan tak acuh- dimana anak

dan remaja lebih mementingkan

diri sendiri. baik dalam

keluarga maupun masyarakat, termasuk terhadap nilai-nilai
social-moral.

3.

Aspek Psikomotorik, cendrung amoral. anti sosial. dan tidak
bertanggung jawab.

Dari aspek-aspek khusus ini tergambar karakteristik anak dan
remaja, bahwa kepribadian mereka bergeser seca-ra kasat mata
dalanr keliidupan sehari-hari kepada karakter yang tidak baik,
meski tanpa rnenafikan diantara anak dan remaja desa Tembulg
masih banyzrli yang n.lemiliki kepribadian -vang baik. Namun jika
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kondisi ini terus bei'ialan tanpa pembinaan oleh para pendiJik.
tokoh masyarakat. orang tua dan pemerinLah akan ialiir genera*si
yang lemah kepribadirm. tidak terkendali. pennisir. serba

bebas.

Atau runtuhnya sendi-sendi moral dan niiai-niiai sosial. oleh
keabnormalan tingkah iaku yang dianggap mereka sebagai yang
sah-sah saja dan normal-normal saja. untuk rima beras tahun
kedepan.

jika

saat

ini mereka berumur i2 tahun. anak dan remaja

berada pada tingkat potensi 1'ang tinggi (umur 27 tahun). peneliti

mengkhawatirkan akan lahir generasi perusak. sebagai mana
konsep ibnu khaldun dalarn teori pefiumbuhan dan kehancuran
suatu bangsa negara.

Satu hal yang diamati. dibeberapa wilayah kecamatan lainnya

temyata warung internet menjadi sentra keramaian dan pennainan

bagi anak dan rernaja, yang peneliti yakini tidak membuat lebih
baik bagi pembentukan kepribadian dan karakter anak clan remaja.

meski banyak yang berdalih untuk ilmu pengetahuan dan itu
tergantung bagi orangnya masing-masing. Jika penggunaan intemet
adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi anak

dan remaja yang duduk dibangku sekolah. Akan tetapi fakta
membuktikan terbalik. justru anak dan remaja menggunakan
internet adaiah untuk mengelakkan keu,ajibannya dari menekuni
pelajaran- dan .justru unfuk bennai' dan bersenang-senang dan
tidak terbimbing.
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B.

S0ran-Sfiran
1. Revitalisasi eksistensi tokoh-tokoh sosial dan keaqamaan.
melalui keteladanan

deur sosiaiisasi.

komunikasi dan integrasi

dengan masyarakat luas. terutama dikalangan anak dan remaja

2. Revitalisasi

lembaga-lembaga sosial. dengan mengedepankan

kegiatan-kegiatan .yang menarik

minat dan

perhatian

inasvarakat terutama anak dan renaja. menyesuaikan sarana

dan prasarana lembaga sosial dan keagamaan dengan
teknologi. jika perlu memasukkan internet ke rnasjid dan
niushalla. dengan bimbingan dan panduan tokoh
masyarakat dan tokoh keagamaan.

3" Revitalisasi konsep rumahtangga/keluarga yang sesuai

dengan konteks kekinian, dengan

mengedepankan

pembinaan dan bimbingan. terutama oleh orangtua sebagai
kepala keluarga.

4. Diperlukan adanya sharing pemikiran ditingkat

pemuka

masyarakat dengan pemerintah. untuk rnenanggulagi
kebebasan prilaku, diwarung-rvarung internet, atau adanya

pemandu dan pengawasan terhadap pembukaan situs-situs
intemet. guna menanggulangi dapak negatif intemet.

5.

Pemerintah harus terus melaliukan

baik

controlr'pen_qaw-asan

pembukaan usaha warung internet.

rnaupun
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operasioanal intemet sesuai dengan peraturan )'ang
ditetapkan.
6.

Pihak pendidik di sekolah dapat melakukan konffol, tentang

pelajaran yang membutuhkan tasilitas warung internet.
sesuai clengan kebutuhamya- mempertimbanglian perintah

terhadap anak dan remaja untuk mengunjungi warung
intemet. atau guru sebaiknya dapat memandu anak dan
rernaja dalam mengakses internet.
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