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MOTTO

ىِٛحًٍَِ انسَّح
ْ َّبِسْىِ انّهَِّ انس
ٍََُُۗ اَحْسِْٙ ْٙظتِ انْحَسَ َُتِ َٔجَبدِ ْنُٓىْ بِبنَّ ِت
َع
ِ ًَْٕح ْك ًَتِ َٔا ْن
ِ ْك بِبن
َ ْمِ ز َِّبِٛاُدْعُ ِانٰٗ سَب
ٍَِْْٚهِّٖ ََُْٕٔ اَعْهَ ُى بِب ْن ًُْٓتَدٍِٛ سَب
ْ ٍَ ضَمَّ ع
ْ ًَاٌَِّ ز ََّبكَ َُْٕ اَعْهَىُ ِب

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.(Q.S An-Nahl:
125)1

1

Tim Penerjemah dan penafsir
(Jakarta:Departemen Agama RI, 1974), hlm 87.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi pada
masyarakat Desa Sako-Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi
Banyuasin. Yang mana terdapat pergeseran nilai moral yang dilakukan oleh
sebagian masyarakat, hal ini mendorong penulis untuk mengemukakan bagaimana
bentuk pergeseran nilai moral pada masyarakat, apa faktor pendukung dan
penghambat nya. Serta bagaimana upayah yang dilakukan tokoh agama sendiri
dalam mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, dokumentasi,
dan wawancara dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi data.
Hasil penelitian ini adalah Komunikasi persuasif tokoh agama dalam
mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat melalui beberapa kegiatan yaitu
komunikasi secara personal, nasihat-nasihat, oleh tokoh agama. Bentuk-bentuk
pergeseran nilai moral masyarakat di Desa Sako-suban Kecamatan Batanghari
Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, dapat dikelompokan
menjadi tiga bagian yaitu: 1) Pergeseran nilai moral individual adalah kegiatankegiatan menyimpang yang berkaitan dgn individu itu sendiri berupa kurangnya
rasa tanggung jawab dan tidak perdulinya kepada sesama 2) Pergeseran nilai
moral religius atau ketuhanan adalah penyimpangan moral yang berkaitan dgn
ajaran-ajaran agama islam, 3) Pergeseran nilai moral social, nilai ini berkaitan
dengan penyimpangan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar lingkungan.
Kemudian factor pendukung dan penghambat nya adalah 1) factor pendukung a.
komunikator disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh tokoh agama sendiri. b.
masyarakat adanya keinginan untuk berubah dan keinginan maju dari
masyrakatnya 2) factor penghambat a. kebiasaan yang memang dari dulu sdh
dilakukan. b. waktu kurang nya waktu luang atau kesibukan dari yang
bersangkutan, c. kurangnya sarana dan prasarana, minimnya sarana dan prasarana
desa. kemudian upaya yang dilakukan dalam mengatasi pergeseran nilai moral
tersebut adalah 1) upaya preventif, berupa teguran-teguran dan arahan-arahan agar
massyarakat meninggalkan kegiatan yang buruk tersebut 2) upaya refresif ini
berupa hukuman langsung dari pihak yang berwajib
Kata Kunci: Komunikasi Persuasif, Pergeseran Nilai, Moral Masyarakat.
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Arab

Indonesia

Tim Penyusun, Panduan penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN
STS Jambi (Jambi Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2014), hlm 136-137.
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C. Tā’ Marbūṭ ah
Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam:
1. Tā’ Marbūṭ ah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka
transliterasinya adalah /h/.
Arab

Indonesia

صالة

Salah

يساة

Mir‟āh

2. Tā’ Marbūṭ ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, maka transliterasinya adalah /t/.
Arab

Indonesia

ّٛٔشازانتسب

Wizārat al-Tarbiyah

انصيٍ يساة

Mir‟ āt al-zaman

3. Tā’ Marbūṭ ah yang berharkat tanwin maka translitnya adalah
/tan/tin/tun.
Contoh:
Arab

Indonesia

فجُت
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia dan komunikasi merupakan satu kesatuan. Komunikasi melekat
pada diri manusia. Seorang pakar komunikasi menyatakan we can not
communicate. Namun demikian, karena kita sudah terbiasa melakukan
komunikasi, maka tidak heran jika merasa bahwa komunikasi tidak perlu
dipelajari. Komunikasi adalah hal yang tidak terlepaskan dalam kehidupan.
Dengan berkomunikasi maka kita bisa melakukan interaksi kepada orang lain,
komunikasi juga yang akan membantu kita untuk menciptakan sebuah komunal
dan kebersamaan dengan orang lain.
Agama merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur
tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau buruknya
tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam
penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting
dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan
bersama.
Secara umum Allah telah memberikan pedoman untuk saling mengingatkan,
sebagaimana firman Allah Swt yang tercantum didalam Al-quran surah AlBaqarah ayat 208:

ٌٍِْٛاََُِّّ َنكُىْ عَدٌُّٔ يُب، ٌِطَبْٛ َّخطَُٕاثِ انش
ُ  َٔنَب تَتَّ ِبعُْٕا، ًانسهْىِ كَبفَّت
ِّ ِٙخهُْٕا ف
ُ ٍَْْ َأيَُْٕا اُدَُِّٚٓب انَّرَٚآٚ
Artinya : “hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah {2} :
208)3
Agama juga kebutuhan alamiah bagi manusia. Artinya tidak ada manusia
yang dapat menjalani hidupnya dengan baik tanpa tuntunan agama. Terlepas dari
bentuk dan nama agama apapun, manusia pasti membutuhkan agama. Begitu
3

Departemen Agama Ri, Al-quran dan terjemahan, (jakarta: darus sunah,2002), hlm 32.
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2

pentingnya agama, tanpa ilmu adalah pincang, sedngkan ilmu tanpa agama adalah
buta “ demikian lah kira-kira argumuntasi yang memberikan sinyal betapa
pentingnya agama itu bagi manusia.4
Agama memerlukan suatu sikap yang ekstra hati-hati. Sebab agama
merupakan persoalan sosial, tetapi penghayatan nya sangat bersifat individual.
Apa yang dipahami dan apa yang dihayati sebagai agama oleh seseorang sangat
tergantung pada keseluruhan latar belakang dan kepribadiannya. Hal itu
senantiasa membuat adanya berbedaan tekanan penghayatan dari satu orang ke
orang lain dan membuat agama menjadi bagian yang sangat mendalam dari
kepribadian atau privasi seseorang. Maka dari itu agama senantiasa bersangkutan
dengan kepekaan sosial.
Dalam upaya hidup bersama-sama ditengah masyarakat, seorang harusnya
dapat menjadi dan ikut membentuk masyarakat yang utama. Masyarakat utama
dan dalam istilah kekinian dikenal sebagai masyarakat madani (civil society)
merupakan cerminan masyarakat semacam ini adalah masyarakat yang
menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, berbudi pekerti luhur yang berlandaskan
ajaran islam.
Peneliti setelah memahami konsep tentang karakter masyarakat beragama
diatas dan setelah membandingkan konsep tersebut dengan kondisi nyata di Desa
Sako-suban justru mendapati hal yang bertolak belakang. Peneliti menilai bahwa
dilingkungan masyarakat Desa Sako-suban khususnya dikalangan remaja dan
keseluruhan masyarakat secara mayoritas justru telah terjadi pendangkalan nilai
agama. Pada era pra 2010 remaja Desa Sako-suban sangat menjaga nama baik
desa dimana dia dilahir dan dibesarkan dan tempat dia tinggal tersebut, tidak
pernah melakukan kegiatan yang bisa merusak nama baik desa, seperti melakukan
perjudian, minuman keras, dan prilaku immoral lainya. Akan tetapi pasca 2010
masyarakat Desa Sako-suban khususnya remaja Desa Sako-suban sangat rusak
moralnya, beberapa kondisi yang membuat peneliti yakin dengan asmusi ini
adalah berdasarkan kepada observasi awal yang peneliti lakukan ketika
melakukan grand tour ke Desa Sako-suban tersebut pada 2019 yang lalu hingga
4

Andi Pratama, psikologi dakwah (Jakarta: Pustaka kautsar, 2000), hlm 19.
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saat ini masih berjanjut. Temuan-temuan awal yang peneliti dapat melalui grand
tour tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam paragraf dibawah ini.
Peneliti setelah mengadakan grand tour (pengamatan awal) ke Desa SakoSuban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra
selatan pada kisaran awal bulan November tahun 2019 menemukan pendangkalan
nilai moral yang sangat besar, beberapa contoh kasus pendangkalan nilai moral
tersebut misalnya; ibu-ibu di desa tersebut sudah tidak lagi malu untuk berjudi di
ruang publik seperti dipinggir jalan dan tempat-tempat umum lainya. Perjudian
tersebut acapkali disertai membawa anak-anak yang masih kecil, kemudian, yang
lebih memprihatinkan lagi adalah juga ditemukan oleh peneliti dalam perjudian
tersebut suami dan istri yang berjudi dalam satu lapak (arena perjudian),
kemudian kasus remaja yang minum-minuman keras, kemudian kasus kurang
hidupnya kegiatan masjid dan juga kegiatan PAMI (pengajian antara magrib dan
isya) bagi anak-anak yang tidak berjalan secara maksimal.5
Kemudian peneliti juga melakukan perbandingan dengan desa-desa tetangga
yang mana didapati Desa Sako-Suban ini merupakan desa yang jauh sekali
tertinggal seperti dalam kasus infrastruktur pembangunan, banyak bangunanbangunan yang terbengkalai pembangunanya belum selesai sampai sekarang
seperti masjid, balai desa, jalan. bahkan akses jalan menuju kedesa tersebut masih
terbilang susah karena jalan belum memadai, kemudian didesa Sako-suban ini
belum terjangkau aliran listrik dan sinyal internet unuk menelpon saja
membutuhkan sekitar 20 menit perjalanan untuk sampai keatas bukit yang
terdapat jangkauan sinyal. Kemudian kalau didesa-desa tetangga sudah ada
puskesmas dan pembanggunan perumahan sedangkan di Desa Sako-Suban belum
masuk sama sekali, sumber air bersih pun masih kurang masyarakat Desa SakoSuban hanya bergantung pada sungai kapas untuk semua kegiatan yang
berhubungan dengan air misalkan mandi, memasak, minum, bahkan untuk
membuang kotoran semua nya disungai.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan moral masyarakan di desa
5

Hasil Observasi, Desa Sako-suban Kecamatan Batanghari Leko, tanggal 05 november 2019.
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tersebut. Oleh sebab itu maka peneliti mengangkat judul “Komunikasi Persuasif
Tokoh Agama Dalam Mengatasi Pergeseran Nilai Moral Masyarakat Desa
Sako-Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatra Selatan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, masalah pokok yang diangkat
sebagai kajian utama penelitian ini adalah ”bagaimana pendekatan komunikasi
persuasif tokoh agama dalam mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat Desa
Sako-suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin?”. Untuk
memperjelas permasalahan ada beberapa masalah yang diangkat antara lain:
1.

Bagaimana bentuk pergeseran nilai moral masyarakat di Desa Sako-suban
Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin?

2.

Bagaimana upaya tokoh agama dalam mengatasi pergeseran nillai moral
masyarakat Desa Sako-suban?

3.

Apa saja factor penghambat dan pendukung komunikasi persuasif oleh tokoh
agama dalam mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat Desa Sako-suban?

C. Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan yang terkait kasus pergeseran
nilai agama di Desa Sako-suban. Hal tersebut perlu dibatasi dengan tujuan untuk
memfokuskan penelitian. Peneliti juga mempertimbangkan membatasi penelitian
ini untuk wilayah Desa Sako-suban saja, dikarenakan didesa tersebut memang
sangat kontras terjadinya transformasi sosial kearah pergeseran nilai agama.
Pembatasan masalah pergeseran nilai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
adanya sejumlah prilaku masyarakat Desa Sako-suban yang beragama namun
pada saat yang sama melakukan juga perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari
ajaran agama. Ini yang peneliti maksudkan dengan pergeseran nilai moral itu
seperti kurangnya aktifitas keagamaan, berjudi, minuman keras, narkoba dan lain
sebagainya.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah:
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1.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk pergeseran nilai moral masyarakat Desa
Sako-suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.

2.

Mengetahui factor penghambat dan pendukung komunikasi persuasif tokoh
agama dalam mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat.

3.

Mengetahui bagaimana upaya tokoh agama dalam mengatasi pergeseran nilai
moral masyarakat Desa Sako-suban.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dan
memperkaya pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengembangan
dakwah di wilayah perdesaan khusunya Desa Sako-suban.
2. Dapat mengetahui bagaimana komunikasi persuasive tokoh agama dalam
mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat Desa Sako-suban Kecamatan
Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Komunikasi
Penyiaran Islam Strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah UIN STS Jambi.
E. Kerangka Teori
Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilahistilah yang terkandung dalam tulisan lebih jauh, ada beberapa definisi
terminologis, maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah
tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:
1. Komunikasi Persuasif
a. Pengertian komunikasi persuasif
Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin communication
yang bersumber dari kata communis yang berarti sama. Secara terminologis,
komunikasi adalah proses penyampaian penyataan seseorang kepada orang lain.
Sedangkan

pengertian

secara

paradigmatis,

komunikasi

adalah

proses

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu
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atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik langsung (komunikasi tatap
muka) maupun tidak langsung (komunikasi melalui media).6
Persuasif berasal dari bahasa latin, persuasion yang berarti induce
(memerankan),

conviction

(meyakinkan),

belief

(kepercayaan).

Persuasif

merupakan komunikasi dimana pesan pesan yang dikirimkan diharapkan mampu
merubah sikap, kepercayaan dan prilaku pehak penerima. Simon medefinisikan
persuasife sebagai komunikasi manusia yang dirancang untuk mempengaruhi
orang lain dengan mengubah kepercayaan, nilai ataupun sikap mereka.7
Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif,
yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audien atau komunikannya,
sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator.
[M]enurut Anderson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku
komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku
individu maupun kelompok melalui transmisi pesan. yang dikehendaki dalam
komunikasi persuasif adalah perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang
lebih mantap yang seolah- olah perubahan tersebut bukan atas kehendak
komunikator akan tetapi justru atas kehendak komunikan sendiri.8
[D]e Vito menjelaskan bahwa pembicaraan persuasif mempertengahkan
pembicaraan yang sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi dan
menyodorkan informasi kepada khalayak. Akan tetapi tujuan pokoknya adalah
menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku sehingga penggunaan fakta,
pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan
persuasifnya.9
b. Model komunikasi persuasif
[M]enurut Larson (1986), salah satu model komunikasi yang digunakan untuk
menjelaskan proses komunikasi persuasif adalah model komunikasi Berlo
yang dicetuskan oleh David K. Berlo dan merupakan pengembangan dari
model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi Berlo atau
dikenal juga dengan model komunikasi SMCR terdiri dari empat unsur
komunikasi yaitu sumber, pesan, saluran komunikasi, dan penerima pesan.
Keempat unsur tersebut merupakan bagian dari proses persuasif. Merujuk
6

Zikri Fachrul Nurhadi, “Kajian Tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi”, Jurnal
Komunikasi, Vol. 3 No. 1, April (2017), hlm 91.
7
Bambang S. Ma‟arif, Komunikasi Dakwah (Bandung: Rosdyakarya,2010), hlm 15-16.
8
Maria Fitriah, “Pengaruh komunikasi persuasif dalam penyuluhan produksi pangan
industry rumah tangga terhadap perubahan sikap para usaha kecil menengah (UKM) di kota
Bogor”, Jurnal Komunikasi pembangunan, Vol 13 No. 2, Juli (2015), hlm 2.
9
Maria Fitriah, hlm 3.
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pada model komunikasi Berlo, kita harus waspada terhadap motivasi sumber,
kita juga harus memperhatikan pesan, media yang digunakan untuk mengirim
pesan, dan efek yang terjadi.10
c. Teori-teori Komunikasi persuasif
a) Social judgment theory
Teori ini dikembangkan pertama kali M Sheriff and Hovland pada tahun
1961. Teori ini didasarkan atas peta kognitif kita sendiri terhadap pesan tersebut.
Seseorang menerima atau menolak suatu pernyataan atau pesan tertentu,
bergantung pada egonya sendiri. Ketika orang menerima pesan baik verbal
maupun nonverbal mereka akan segera menjudge (memperkirakan atau menilai)
dimana pesan harus ditempatkan dalam bagian otak dengan cara membandingkan
dengan pesan pesan yang diterima selama ini. Teori ini juga menjelaskan tentang
bagaimana seorang inidividu menilai pesan-pesan yang mereka terima. Ia juga
mampu memprediksi bahwa seseorang menerima atau menolak terhadap pesan
yang masuk.
b) Inuclation theory
Teori ini pertama kali di perkenalkan pertama kali oleh William Meguire
tahun 1961. Teori ini digunakan untuk menjelaskan sifat kekebalan atau
ketahanan yang lebih besar terhadap diri seseorang. Atau jika dalam konteks ini
adalah proses suplai informasi kepada penerima dilakukan komunikasi terjadi,
dengan harapan agar informasi yang dikirim mampu membuat penerima lebih
resistant. Dalam sifat penyajianya suatu pesan dianggap penting kedudukanya, hal
ini bermaskud agar pesan pesan yang telah disampaikan di terima oleh audiens
dengan benar sesuai dengan harapan penyajinya.
c) Balance theory
Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Frits Heider dan Thendore
Newcomb tahun 1946. Teori ini menjelaskan ketika tekanan diantara orang orang
meningkat, mereka akan berusaha untuk mengurangi tekanan melalui persuasi diri
10

Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi suatu pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2015), hlm 162.
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atau mencoba membujuk (mempersuasi) orang lain. Teori keseimbangan ini juga
termasuk kedalam kategori humanistic, meskipun dalam situasi tertentu bisa
bersifat objektif dan deterministik. Secara eptimologis teori ini memiliki
kebenaran yang multi, bahwa manusia mencoba mengurangi tekanan dengan cara
mempersuasi diri dengan orang lain. Sedangkan secara ontologis teori ini
mewakili kebebasan kemauan, orang bisa bebas memilih apakah suka atau tidak
terhadap sesuatu yang diterimanya. Dan secara aksiologis teori ini memiliki
muatan nilai (value – laden), proposisi teoritisnya bersifat teoritis dan bias.
d) Rangk’s model
Teori ini di kembangkan oleh Hugh Rank pada tahun 1976. Teori ini
menegaskan bahwa persuaders menggunakan dua strategi utama untuk mencapai
tujuanya. Dua strategi ini secara baik disusun dalam dua skema yaitu intensify
(pemerkuat) dan downplay (pengurangan). Teori ini menegaskan bahwa kita
melakukan penjelasan secara persuasi dengan cara menonjolkan kelebian dan
mengurangi kekuatan pesan pesan yang datangnya dari luar dengan cara
menonjolkan kekurangan kekurangan dan kelemahanya.
e) Source credibility theory
Teori ini dikembangkan oleh hovland, Janis dan Kelly pada tahun 1953.
Disini dijelaskan bahwa seseorang dimungkinkan lebih mudah untuk dibujuk
(dipersuasi) jika sumber sumber persuasinya memiliki kredibilitas yang cukup.
Biasanya kita akan lebih percara dan cenderung menerima dengan baik pesanpesan yang disampaikan oleh orang orang yang memiliki kredibilitas dibidangnya.
Berdasarkan teori kredibilitas dapat diketahui bahwa dalam melakukan persuasi
kepada seseorang maupun kelompok maka kridebilitas komunikator harus
dipertimbangkan.11

11

Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan (Jakarta : PT. Bumi
Aksara, 2009), hlm 109-114.
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c. Metode- metode komunikasi persuasif
Dalam melaksanakan komunikasi persuasif, komunikator sebaiknya
mempersiapkan segala hal secara matang dan baik. Seperti metode mendukung
pelaksanaan komunikasi persuasif tersebut. Berikut metode dalam komunikasi
persuasif.
a) Metode asosiasi, adalah penyajian pesan komunikasi dengan jalan
menumpangkan pada suatu peristiwa yang actual, atau sedang menarik
perhatian dan minat massa.
b) Metode integrasi, kemampuan untuk menyatukan diri dengan komunikan
dalam arti menyatukan diri secara komunikatif, sehingga tampak menjadi
satu atau mengandung arti kebersamaan, baik dilakukan secara verbal
maupun nonverbal.
c) Metode pay-off, dan fear-arousing, adalah kegiatan mempengaruhi orang
lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan
menyenangkan perasaan atau memberi harapan.
d) Metode icing, yaitu menjadikan indah sesuatu sehingga menarik siapa
yang menerimanya.12
d. Proses Komunikasi persuasif
Proses komunikasi dapat terjadi apabila sumber (komunikator), bermaksud
menyampaikan gagasan (informasi, saran, permintaan dan seterusnya) yang ingin
disampaikan kepada penerima dengan maksud tertentu. Untuk itu dia
menterjemahkan gagasan tersebut menjadi symbol - simbol (proses encoding)
yang selanjutnya disebut pesan (message).13
Persuasif adalah suatu teknik komunikasi. Jadi proses komunikasi
persuasif adalah proses komunikasi yang ditujukan untuk mempersesuaikan suatu
12

Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2009), hlm 126.
13
Lihat Edi Harapan & Syarwani Ahmad, Komunikasi Antarpribadi: Prilaku Insani
Dalam Organi Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 16.
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pihak yang menjadi sasaran komunikasi. sedangkan yang menjadi komponen
komponen proses komunikasi adalah:
a) Source/sumber
Yang dimaksud dengan source atau sumber adalah sumber komunikasi
atau yang disebut dengan komunikator (orang yang mengirim pesan), yang dapat
berupa persona, lembaga, atau suatu organisasi.
b) Message/pesan
Yaitu segala sesuatu yang dikirim oleh sumber melalui berbagai kode
berupa ide atau gagasan yang telah dirumuskan melalui bentuk komunikasi
tertentu.
c) Channel/saluran
Yaitu yang membawa pesan-pesan dan mungkin mempunyai gangguan
yang terbawa. Berupa alat atau benda yang telah diatur atau ditata menurut
susunan atau tatanan tertentu, sehingga ia bukan saja menjadi sekedar saluran
tetapi juga menunjang efektifnya komunikasi.
d) Receiver/penerima
Yaitu siapa saja sasaran yang menerima pesan yang mencoba
membebankan saluran dan menambahkan interprestasi pribadinya. Komunikasi
atau biasa disebut dengan komunikan.
Proses komunikasi diatas juga bisa dilihat pada bagan berikut ini:

Sumber

pesan

Saluran

Penerima

Umpan balik

Jadi dalam proses komunikasi persuasif semua ini harus dapat disiapkan
secara matang. Semua komponen itu harus diarahkan kepada upaya dalam
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mensukseskan komunikasi. Sebab jika salah satu komponen itu terabaikan maka
proses komunikasi akan terganggu atau bahkan gagal.14
e. Prinsip-prinsip komunikasi persuasif
Efektivitas dan keberhasilan komunikasi persuasif ditentukan oleh empat
dasar prinsip komunikasi persuasif, yaitu:
a) Prinsip pemaparan yang selektif (the selective exposure principle)
Prinsip ini menyatakan bahwa pada dasarnya audiens akan mengikuti
hukum pemaparan selektif, yang menegaskan bahwa audiens akan secara aktif
mencari informasi yang sesuai dan mendukung opini, keyakinan, nilai, keputusan
dan perilaku mereka. dan sebaliknya audiens akan menolak atau menghindari
informasi-informasi yang berlawanan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai dan
perilaku mereka.
b) Prinsip partisipasi audiens (the audience participation principle)
Prinsip ini menyatakan bahwa daya persuasif suatu komunikasi akan
semakin besar manakala audiens berpartisipasi secara aktif dalam proses
komunikasi tersebut.
c) Prinsip suntikan (the inoculation principle)
Audiens telah memiliki pendapat dan keyakinan tertentu, maka
pembicaraan komunikasi persuasif biasanya dimulai dengan sumber pembenaran
dan dukungan atas keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki audiens.
d) Prinsip perubahan yang besar (the magnitude of change principle)
Prinsip ini menyatakan bahwa semakin besar, semakin cepat dan semakin
penting perubahan yang ingin dicapai, maka seorang Da‟i mempunyai tugas dan
kerja yang lebih besar, serta komunikasi yang dilakukan membutuhkan
perjuangan yang lebih besar.15
14

Lihat Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi suatu pengantar, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2015), hlm 166.
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f. Efek Komunikasi Persuasif
Adapun beberapa efek komunikasi persusaif seperti berikut:
a) Efek kognitif
Ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami,
dan dimengerti oleh mitra dakwah tentang isi pesan yang diterimanya sebagai
bentuk efek kognitif. Pemahaman tersebut didahului kegiatan berpikir tentang
pesan dakwah. Greenwald menegaskan bahwa perubahan sikap adalah fungsi
berfikir. Respons-respons kognitif adalah pikiran yang dimiliki individu sebagai
reaksi terhadap sebuah pesan persuasif.16 Efek kognitif dapat tercapai apabila
pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan komunikan.
b) Efek afektif
Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra
dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses
belajar dengan tiga variabel sebagai penunjang nya, yaitu perhatian, pengertian,
dan penerimaan. Pada tahap atau aspek ini pula penerima dakwah dengan
pengertian dan pemikirannya terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan
membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah.17 Dalam
komunikasi persuasif, efek afektif dapat diketahui melalui sikap yang diberikan
komunikan terhadap pesan yang disampaikan kepada komunikator.
c) Efek behavioral
Pada dasar nya efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang
berkenaan dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan
dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari efek ini muncul setelah
melalui efek kognitif, afektif. Jika dakwah telah dapat aspek behavioral yaitu telah
dapat mendorong manusia melakukan secara nyata ajaran ajaran islam sesuai
dengan pesan dakwah, maka dakwah dapat dikatakan berhasil dengan baik, dan

15

Lihat James G. Bobbins dan Barbara S. Jones, Komunikasi yang efektif, (Jakarta: CV.
Pedoman Ilmu Jaya, 2006), hlm 16.
16
Lihat Charles R. Berger, Michael E. Rallof, David R. Raskos-Ewoldsen, Handbook
Ilmu Komunikasi (Bandung: Nusa media, 2014), hlm 292.
17
Ibid, 293.
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inilah tujuan akhir dakwah.18 Keberhasilan efek behavioral ini dapat diketahui
ketika tindakan yang dilakukan komunikan sesuai dengan pesan yang
disampaikan komunikator.
2. Tokoh Agama
a. Pengertian Tokoh Agama
Pengertian Tokoh Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh
diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan (Kamisa, 1997: 68).
Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karyakarya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Untuk
menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya,
misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi
pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam
bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional,
dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang
signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional. Selain itu, ia harus
mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat
pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian dibidangnya.
Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Furchan dan Maimun, 2005:11). Tokoh
agama merupakan sebutan dari Kyai. Pengertian Kyai adalah orang yang memiliki
ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut
Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu
pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa
dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah
satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot
karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu
(Jalalludin, 1995:1).

18

Lihat Charles R. Berger, Michael E. Rallof, David R. Raskos-Ewoldsen, Handbook
Ilmu Komunikasi (Bandung: Nusa media, 2014), hlm 295.
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Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama
(Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya
belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu 20 pengetahuan. Tentu ada perbedaan
antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka
miliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang
pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda,
pegajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga
banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain (Abdullah,
1983:10).
Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa
pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan
dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan keunggulan
bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam keagamaan diatas
manusia pada umumnya. Tokoh Agama merupakan orang yang dihormati
dikalangan masyarakat, karena takaran taqwa dan wawasan agamanya sangat luas
dan mendalam.
Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang
memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu
masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan
Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Tokoh
Agama yang dimaksud sesuai pengertian ini ialah Kyai yang ahli dibidang ilmuilmu agama islam, tidak memimpin atau memiliki pesantren akan tetapi berperan
besar dalam melakukan transformasi sosial terhadap masyarakat sekitar.

b. Ciri-ciri Tokoh Agama
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Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri tokoh-agama di
antaranya yaitu (Fuad Noed, 2002:102):
a. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah.
b. Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi.
c. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup.
d. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
e. Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam
berilmu dan beramal. 21 Menurut Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang tokoh
agama (Kyai) diantaranya yaitu (Badrudin, 1995:95):
a. Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak
memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan
dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum ia
mengamalkannya.
b. Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa dalam mendalami
ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan
menjauhi segala perdebatan yang sia-sia.
c. Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan
berbagai ibadah.
d. Menjauhi godaan penguasa jahat.
e. Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari AlQur`an dan As-Sunnah.
f. Senang kepada setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Cinta kepada musyahadah (ilmu untuk menyingkap kebesaran Allah
SWT), muraqabah (ilmu untuk mencintai perintah Allah dan menjauhi laranganNya), dan optimis terhadap rahmatNya, di antaranya:
(1) Berusaha sekuat-kuatnya mencapai tingkat haqqul-yaqin.
(2) Senantiasa khasyyah kepada Allah, takzim atas segala kebesaran- Nya,
tawadhu` hidup sederhana, dan berakhlak mulia terhadap Allah maupun
sesamanya.
(3) Menjauhi ilmu yang dapat membatalkan amal dan kesucian hatinya.
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(4) Memiliki ilmu yang berpangkal di dalam hati, bukan di atas kitab. Ia hanya
taklid kepada hal-hal yang telah diajarkan Rasulullah SAW
c. Tugas-tugas Tokoh Agama
Di samping kita mengetahui beberapa kriteria atau ciri-ciri seorang kyai diatas,
adapun tugas dan kewajiban kyai menurut Hamdan Rasyid diantaranya adalah
(Hamdan, 2007:22):
a. Melaksanakan tablikh dan dakwah untuk membimbing umat. Kyai mempunyai
kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi
orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.
b. Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. Seorang kyai harus melaksanakan
amar ma`ruf dan nahi munkar, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun
kepada para pejabat dan penguasa Negara (umara), terutama kepada para
pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap
masyarakat.
c. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Para kyai harus
konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri
maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab
keberhasilan dakwah Rasulullah SAW.
d. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran
Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan al-Sunnah. Para kyai harus
menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam
menjalani kehidupan.
e. Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat. Kyai harus bisa memberi
keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara
adil berdasarkan al-Qur‟an dan alSunnah.
f. Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur.
Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa
mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang
kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, 23 kedisiplinan dalam beribadah,
serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi
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kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi
budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.
g. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yaitu terutama pada masa-masa kritis
seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap akhlak asasi manusia
(HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi
dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang,
tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.
3. Kedudukan Nilai dalam Masyarakat
a. Pengertian Nilai
Nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat
menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang (Henry Hazlitt, 2003). Sedangkan
menurut I Wayan Koyan (2000), nilai adalah segala sesuatu yang berharga.
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah segala
sesuatu yang berguna dan berharga bagi manusia. Mengingat pentingnya nilai
bagi kehidupan manusia membuat pergeseran arah pendidikan dari basis
pengetahuan

ke

pemeliharaan sikap berbasis

nilai

(Nasibulina,

2015).

Pemeliharaan nilai-nilai melalui pendidikan diharapkan mampu membangun nilai
secara berkelanjutan bagik secara global dan regional (Mantatov & Boldonova,
2014). 19
b. Konsep dan Hakikat Nilai
Perilaku manusia terkait dengan nilai. Bahkan nilai menjadi aspek penting
yang dibutuhkan oleh manusia. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah
gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang
mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu perilaku sosial
dari orang yang memiliki nilai itu. Sedangkan menurut Pepper, sebagaimana
dikutip oleh Munandar, menyatakan bahwa batasan nilai dapat mengacu pada
berbagai hal seperti minat, kesukaan, pilihan, tugas, kewajiban agama, kebutuhan,

19

Bhakti Prima Findiga Hermuttaqien, Mutatik, “Penanaman Nilai-Nilai Moral Pada
Pembelajaran Di Taman Kanak-Kanak”, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
hlm 41.

18

keamanan, keengganan dan hal-hal yang berhubungan dengan perasaan dan
orientasi seleksinya (Irene, 1993:21).
Nilai mempunyai berbagai makna, sehingga sulit untuk menyimpulkan secara
komprehensif makna nilai yang mewakili dari berbagai kepentingan dan berbagai
sudut pandang, tetapi ada kesepakatan yang sama dari berbagai pengertian tentang
nilai yakni berhubungan dengan manusia, dan selanjutnya nilai itu penting. Untuk
melihat sejauh mana variasi pengertian nilai tersebut, terutama yang terkait
dengan pendidikan, di bawah ini ada beberapa definisi yang diharapkan berbagai
sudut pandang (dalam Elly,2007:120)
1. Menurut Cheng (1955): Nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti
terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk
menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang
seharusnya dimiliki.
2. Menurut Frakena, nilai dalam filsafat dipakai untuk menunjuk kata benada
abstrak yang artinya “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness) dan kata
kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan
penilaian.
3. Menurut Lasyo, nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi
dalam segala tingkah laku atau perbuatannya.
4. Menurut Arthur W Comb, nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang
digeneralisir yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan
serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai.
5. Menurut John Dewey, value is object of social interest Sosiologi tidak
berbicara tentang nilai itu sendiri, tetapi lebih menekankan sejauh mana suatu
nilai akan mempengaruhi perilaku seseorang dan hubungannya dengan orang lain
(Irene, 1993:21). Menurut Prof. Dr. Notonegoro, membagi nilai menjadi 3 yakni:
1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk
mengadakan kegiatan dan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

19

Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam bentuk norma atau ukuran
normatif, sehingga merupakan suatu perintah/keharusan, anjuran atau merupakan
larangan, tidak diinginkan atau celaan. Segala sesuatu yang mempunyai nilai
kebenaran, keindahan, kebaikan dan sebagainya, diperintahkan/dianjurkan.
Sedangkan segala sesuatu yang sebaliknya (tidak benar, tidak indah, tidak baik
dan sebagainya), dilarang/tidak diinginkan atau dicela. Dari uraian di atas, jelas
bahwa nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap
manusia (Irene, 1993:22). Robert M. William (1982) memberikan perumusan
yang jelas tentang adanya empat buah kualitas tentang nilai-nilai, yaitu:
1. Nilai mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam
dibandingkan dengan hanya sekedar sensasi, emosi, atau kebutuhan.
Dalam hal ini nilai dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari
pengalaman-pengalaman seseorang.
2. Nilai-nilai menyangkut atau penuh semacam pengertian yang memiliki
suatu aspek emosi.
3. Nilai-nilai bukan merupakan tujuan konkrit dari suatu tindakan, tetapi
mempunyai hubungan dengan tujuan, sebab nilai-nilai sebagai kriteria
dalam memiliki tujuantujuan. Seseorang akan berusaha mencapai segala
sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
4. Nilai-nilai mempunyai unsur penting, dan tidak dapat disepelekan bagi
orang yang bersangkutan.
Dalam kenyataan nilai-nilai berhubungan dengan pilihan, dan pilihan
merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan. Dalam kajian sosiologi,
yang dimaksud dengan sistem nilai adalah nilai inti (score value) dari masyarakat.
Nilai inti ini diikuti oleh setiap individu atau kelompok yang berjumlah besar.
Warga masyarakat betul-betul menjunjung tinggi nilai itu sehingga menjadi salah
satu faktor penentu untuk berperilaku. Bahkan menurut William (1980), sistem
nilai itu tidak tersebar secara sembarangan, tetapi menunjukkan serangkaian
hubungan yang bersifat timbal balik, yang menjelaskan adanya tata tertib di dalam
suatu masyarakat. Adanya sistem nilai budaya yang meresap dan berakar kuat di
dalam jiwa masyarakat, maka akan sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat.

20

3. Moral
Moral dalam bahasa latin beraasal dari kata “mores” yang berarti tata cara
dalam kehidupan atau adat istiadat (Budianingsih, 2004). Sedangkan menurut
(Hurlock, 2000) perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral
kelompok sosial. Dari pengertian itu dikatakan bahwa moral adalah berkenaan
dengan kesusilaan. Seorang individu dapat dikatakan baik secara moral apabila
bertingkahlaku sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang ada. Sebaliknya jika
perilaku individu itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, maka ia akan
dikatakan jelek secara moral. 20
Menurut Piaget perkembangan moral terjadi dalam dua tahapan, yaitu
tahap pertama adalah ”tahap realisme moral” atau ”moralitas oleh pembatasan”
dan tahap kedua ”tahap moralitas otonomi‟ atau”moralitas kerjasama atau
hubungan timbal balik” (Hurlock, 2000). Dalam tahap pertama, perilaku anak
ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau
penilaian. Mereka menganggap orang tua dan semua orang dewasa yang
berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan pada
mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Dalam tahap ini anak menilai
tindakannya benar atau salah berdasarkan konsekuensinya dan bukan berdasarkan
motivasi di belakangnya. Mereka sama sekali mengabaikan tujuan tindakannya
tersebut. Dalam tahap kedua, anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang
mendasarinya. Tahap ini biasanya dimulai antara usia 7 atau 8 tahun dan berlanjut
hingga usia 12 tahun. Gagasan yang kaku dan tidak luwes tentang benar salah
perilaku mulai dimodifikasi. Anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu
yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral.
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4. Konsep masyarakat
Pandangan muthahhari tentang hakikat masyarakat sesuai dengan scenario
penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, yakni tegaknya keadilan ilahi
yang berlaku untuk alam dan manusia. Jika ditelisik lebih jauh pandangan
muthahhari terselubung atau tersirat pada penantian akan juru selamat. Tentu, juru
selamat merupakan misi akhir dari agama dimuka bumi ini.
Konsep masyarakat yang memiliki orientasi metafisis. Postulat murtadha
dalam membangun konsepnya tentang masyarakat, yakni dari metafis kembali ke
yang metafisis. Tentu dari sini kita bisa melihat perbedaan konsep masyarakat
yang difahami oleh muthahhari.
Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena system
tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama serta mengarah
pada kehidupan kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta
bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan, menggunakan iklim
yang sama dan mengkonsumsi makanan yang sama. Pepohonan disebuah kebun
hidup saling berdampingan menggunakan iklim yang sama, dan mengkonsumsi
makanan yang sama. Demikian juga, kawanan rusa yang makan rumput bersama
dan bergerak bersama-sama namun, baik pepohonan maupun kawanan rusa itu
tidak hidup kolektif ataupun membangun suatu masyarakat. 21
Dalam Bahasa inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata latin socius
berarti „kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata arab syaraka
yang berarti “ikut serta berpartisipasi” masyarajkat adalah sekumpulan manusia
saling

“bergaul”.

Atau

dengan

istilah

ilmiah,

saling

“berinteraksi”

(koentjaraningrat, 2009: 166). Menurut Phil Astrid, s susanto (1999: 6),
masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan social dan suatu
keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius
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sinaga (1988: 143), masyarakat orang yang menempati suatu wilayah baik
langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan
kebutuhan, terkait sebagai satuan social melalui perasaan solidaritas karena latar
belakang sejarah, politk ataupun kebudayaan yang sama. 22
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunan tertentu.23 Untuk menjelaskan
kasus pendangkalan nilai keagamaan di Desa Sako-suban, penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti
berupaya memahami mengapa terjadi fenomena pendangkalan nilai religiusitas
yang ada di masyarakat Desa Sako-suban berdasarkan pandangan informan.
Penelitian ini berfokus pada permasalahan spesifik dari pergeseran nilai
keagaamaan didesa tersebut.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi
kasus karena masalah yang diteliti sedang berlangsung terjadi, kemudian nantinya
akan dilakukan pengumpulan data, analiisis informasi dan pelaporan hasilnya,
sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa
sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar pengamatan selanjutnya.
Pendekatan penelitian adalah aspek yang sangat penting dalam suatu
penelitian. Penelitian itu berbentuk penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.
Tujuan kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu
yang menurut pandangan manusia yang diteliti. Karakteristiknya menggunakan
lingkungan alamiah sebagai sumber data. Focus penelitianya adalah berkaitan
dengan sudut pandang individu-individu yang diteliti,
2. Setting dan Subjek Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sako-suban Kecamatan Batanghari
Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra selatan. Ada beberapa alasan
22
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mengapa wilayah ini dipilih diantaranya: 1) wilayah ini merupakan salah satu
wilayah yang terisolir. 2) wilayah desa ini memiliki karakter yang mencerminkan
budaya desa yang menyimpang. 3) Desa Sako-suban tersebut sepanjang
pengamatan awal peneliti memang telah terjadi pergeseran nilai moral.
Subjek penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat Desa Sako-suban
yang meliputi 3 Tokoh Agama, 1 kaur pemerintahan 3 guru, 4 masyarakat, dan 4
remaja Desa Sako-suban. Keseleruhannya berjumlah 15 orang.
3. Sumber dan jenis data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari manusia situasi atau perstiwa
dan dokumentasi, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi
atas sumber buku, karya ilmiah, arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi.
Jenis data menerangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian
kualitatif meliputi dua jenis data yaitu data primer, sebagai data utama penelitian
dan juga data skunder, sebagai data pendukung penelitian.24 Data primer adalah
data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi atau
wawancara lapangan. Dalam hal ini data yang diinginkan adalah sejumlah data
yang akan peneliti gali dilapangan yang berkaitan dengan persoalan: bentukbentuk pergeseran nilain religius masyarakat Desa Sako-suban, factor-faktor yang
menyebabkan terjadinya pergeseran nilai religius masyarakat Sako-suban dan
dampak yang ditimbulkan akibat dari pergeseran nilai religius tersebut.
Sedangkan data skunder adalah data untuk pendukung penelitian25 data
pendukung dalam penelitian ini berupa data yang berkaitan dengan penelitian
yang diperoleh dari literature dan data intenet.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dilapangan yakni di Desa
Sako-suban maka peneliti menggunakan data yaitu dengan beberapa cara sebagai
berikut:
a. Observasi lapangan
24
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Observasi adalah pengumpulan data dengan cara memperhatikan atau
mengamati secara langsung. Metode ini satu pengumpulan data yang akan
dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan disetiap terjalinya
jalan komunikasi, termasuk juga gejala-gejala yang nampak dalam objek
penelitian yang pelaksanaanya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa
situasi dan kondisi yang terjadi.
Peneliti mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat
secara sistematik akan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan
metode pengamatan partisipatif. Metode ini dilakukan dengan cara menjalin
hubungan baik dengan informan.
b. Wawancara
Wawancara mendalam, merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui cara lisan atau tatap muka antara peneliti dengan sumber data
dan manusia.26 melalui pendekatan wawancara, maka peneliti akan menggunakan
pendekatan tersebut kepada sejumlah subjek informan yang relevan dengan
penelitian ini seperti kepala Desa Sako-suban, tuo tengganai, ibu ibu, dan remaja
Desa Sako-suban.
Wawancara atau interview akan peneliti lakukan agar peneliti bisa
mengetahui dan mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti, wawancara ini akan
penulis lakukan langsung berhadap-hadapan dengan merujuk kepada butur-butir
pertanyaan wawancara yang sudah peneliti persiapkan nantinya. Metode ini akan
peneliti lakukan sewaktu melakukan penelitian kelak.
c. Dokumenter
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui data-data
documenter, berupa catatan, transkip, buku, serat kabar, majalah, agenda maupun
jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti.27
Metode ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang kebenarnya
tentang situasi desa dan segala macam persoalan desa seperti jumlah penduduk,
kapasitas agama, dan kegiatan apa saja yang terjadi yang menurut peneliti perlu di
26
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dokumentasikan nantinya yang berkaitan dengan situasi social keagamaan
masyarakat Desa Sako-suban.
Ketiga teknis pengumpulan data diatas digunakan secara simultan dalam
penelitian ini, dalam arti digunakan untuk saling melengkapi antara data satu
dengan data yang lain. Sehingga data memiliki validalitas dan keabsahan yang
baik untuk dijadikan sebagai informasi. 28
5. Metode analisis data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,
sehimgga mudah difahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data dalam
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti
kepalangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan lebih mudah untuk peneliti
mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
Dalam penelitian kualitatif. Penyaian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling
sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan
teks yang bersifat naratif, dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan
28
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untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang
telah difahami tersebut.
c.Conclusion Drawing / Verification Data
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang masih bersifat
sementara, dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh data yang valid
dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan
dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya
belum pernah ada.29
G. Pemeriksaan keabsahan data
Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat dipercaya, maka peneliti
melakukan teknik pemeriksan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah
kriteria dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat
dilakukan lewat empat cara yaitu:
1. Perpanjangan keikutsertaan
Perpanjang keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertaan peneliti dilokasi
secara langsung dan cukup lama, dalam upaya mendeteksi dan memperhhitungkan
penyimpangan yang mungkin mengurangi keabsahan data, karena kesalahan
penilaian data (data distortion) oleh peneliti atau responden, sengaja atau tidak
sengaja. 30
Perpanjangan keikutsertaan ini menurut peneliti untuk terjun dalam lokasi
dalam waktu yang cukup panjang untuk mendeteksi dan memperhitungkan
distorsi (penyimpangan) yang mungkin mencemari data, baik distorsi peneliti
secara pribadi, maupun distorsi yang ditimbulkan oleh responden, baik yang
disengajah maupun yang tidak disengaja. Dengan demikian melalui perpanjangan
29
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STS JAMBI (Jambi: fakultas ushuluddin IAIN STS Jambi), hlm 65.
30

27

keikut sertaan ini peneliti dapat menentukan distorsi yang terjadi dalam penelitian
sehingga peneliti dapat mengatasi hal ini.
2. Ketekunana pengamatan
Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan
secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap factor-faktor yang menonjol
dalam penelitian. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi berbagai
distorsi data yang timbul akibat keterburuan peneliti untuk menilai suatu
persoalan, ataupun distorsi data yang timbul dari kesalahan responden yang
memberikan data secara tidak benar, misalnya berdusta, menipu, dan berpurapura.31
Ketekunan

pengamatan

ini

dimaksudkan

untuk

mengindentifikasi

karakteristik dan elemen dalam situasi yang sangat relevan dengan permasalahan
atau isu yang sedang diteliti dan memfokuskanya secara detail.
3. Trianggulasi
Tringulasi

merupakan

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu diluar data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas
data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang
diperoleh dari berbagai informan. Terdapat empat macam teknis tringgulasi yang
akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik pemeriksaan menggunakan
sumber, metode, penyidik, dan teori.
a. Tringgulasi

sumber

merupakan

teknk

yang

dilaksanakan

dengan

membandingkan dan mengecek kembali derajat reabiltas suatu informasi
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif.
b. Tringgulasi metode merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan
meneliti hasil konsstensi, reabilitas, dan validitas data yang diperoleh
melalui metode pengumpulan data tertentu.

31
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c. Tringgulasi penyidik yaitu teknik pengecekan data melalui perbandingan
hasil daya yang diperoleh dari satu pengamat dengan hasil penyidikan
pengamat lainya.
d. Tringgulasi dengan teori yaitu pengecekan keabsahan data melalui
perbandingan dua atau lebih teori yang berbicara tentang hal sama,
dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan bandingan tentang suatu hal
yang diteliti.32
4. Diskusi dengan teman sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan melakukan
diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data yang diterimah
benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari peneliti atau informan.
Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan mendapatkan sumbangan, masukan,
dan saran yang berharga dan konstruktif dalam meninjau keabsahan data.33
H. Studi Relevan
Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap beberapa literature terdahulu,
maka peneliti menemukan adanya beberapa refrensi yang dapat menumjang
peneliti ini untuk dapat ditindaklanjuti. Kemudian dari literature-literatur yang
penuls temukan, terdapat titik persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang
akan peneliti lakukan. Letak persamaan dan perbedaan dari literaturl-iteratur
tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
Skripsi karya Saparudin yang berjudul “transpormasi nilai religiusitas remaja
Dusun Ujung Tanjung Kelurahan Dusun Kecamatan Sarolangun Kabupaten
Sarolagun” karya ini membahas bagaimana pendangkalan moral keagamaan
remaja, remaja berarti hanya sebagian dari masyarat saja tidak mencakup
keseluruhan masyarakat dan penelitian tersebut juga dilakukan beda provinsi yang

32
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berarti sanggat jauh beda dengan penelitian yang sedang dilakukan dari berbagai
segi.34
Skripsi karya Dewi Purnama Sari yang berjudul “Upaya Da’i Memotivasi
Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Kegiatan Keagamaan Di
Desa Karya Bhakti Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur”, yang
membicarakan tentang permasalahan yang menjadi kurangnya kepedulian
masyarakat terhadap kegiatan keagamaan. Dan apa yang menjadi faktor
penghambat Da‟i dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dan penelitian
ini menggunakan metode kualitatif. 35
Skripsi karya Viviana Dewi yang berjudul “Prilaku social dan keagamaan
masyarakat pada pelaksanaan “ADDEWWATANGNGE DA PUTTA SERENG”
(Studi kasus pada masyarakat Desa Ujung Kabupaten Bone)” karya ini
membahas tentang persoalan penerapan pada suatu metode .36
Skripsi karya Alfi Asrofia yang berjudul “Pengaruh Komunikasi
Intruksional Da’i Terhadap Perilaku Masyarakat Dusun Leban Karas Kelurahan
Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”, yang
membicarakan tentang perubahan perilaku masyarakat setelah adanya komunikasi
intruksional yang dilakukan oleh Da‟i di Dusun Leban Laras.37
Berdasarkan studi relevan di atas peneliti menemukan bahwa persoalan
tentang menanggulangi pergeseran nilai moral masyarakat merupakan hal yang
sangat penting. Karya-karya diatas sedikit berbeda dengan karya yang sedang
penulis rampungkan yaitu membahas tentang komunikasi persuasive tokoh agama
34
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dalam mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat di Desa Sako-suban
Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra
selatan.

BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI
PENELITIAN

A. Historis Desa Sako-Suban
Berdasarkan keterangan dari Bapak Iskandar dikatakan bahwa sejarah
lahirnya Desa Sako-suban tersebut dahulunya merupakan sebuah hutan belantara
yang kemudian disana dijadikan tempat bersembunyi oleh sekelompok pemuda
dari penjajahan belanda:
[D]esa Sako-suban dahulunya merupakan hutan belantara yang pada masa itu
dijadikan sekelompok pemuda yang berasal dari daerah Musi rawas tempat
persembunyian dari penjajahan belanda karena tempat ini dirasa aman untuk
berlindung dari jajahan belanda maka sekelompok pemuda tadi mengajak
seluruh anggota keluarganya untuk bersembunyi disana.38
Pada zaman dahulu sekiatar tahun 1800 maka para pemuda tadi bersepakat
untuk menbangun sebuah pemukiman kemudian disana mereka mulai berkebun,
mulai membangun tempat tinggal, dan lain sebagainya, nama Desa sako-suban
sendiri menurut sejarah berasal dari nama sungai yaitu sungai sakosuban yang
merupakan anak sungai kapas.
Nama Desa Sako-suban berasal dari kata Sako yang artinya tua, sedangkan
Suban artinya sumber mata air yang kecil tempat binatang-binatang hutan untuk
minum, secara sederhana Sako-suban dapat diartikan sebagai desa berdiri cukup
lama (tua) yang memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang
berlimpah, berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, sejarah Desa
Sako-suban dimulai sejak 1820.
Tempat tinggal masyaraka Desa Sako-suban awalnya berasal dari Dusun
Manggris Tunggang (berada di hilir sunggai kapas). Pada suatu ketika terjadi
wabah penyakit menular yang banyak mengakibatkan kematian yaitu penyakit
cacar dan muntaber, sebab lokasi tinggal tersebut dipandang tidak sehat lagi maka
warga Dusun Manggris memutuskan pindah, lokasi kepindahan pendudukan
38
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menuju kearah hulu sungai kapas dan mendirikan dusun baru yang diberi nama
Dusun Terusan Panjang.
Kejadian penyakit yang menular kembali terulang selama mereka tinggal di
Dusun Terusan Panjang. Sehingga berinisiatif dua orang warga Dusun Terusan
Panjang yaitu Palemo Sutro (Berasal dari Jawa) dan Puyang Kemas (berasal dari
Palembang) untuk mencari daerah pemukiman baru dengan harapan bebas dan
terhindar dari wabah penyakit menular, pencarian tersebut berhasil menemukan
suatu hamparan di sekitar anakan sungai kapas yang cukup landai dan cukup
dekat dengan sumber air. Selanjutnya berbondong-bondonglah seluruh warga
menuju lokasi tersebut membangun pondok-pondokan permukiman dan membuka
hutan untuk berladang, lokasi inilah yang ditinggali oleh masyarakat Sako-suban
hingga saat ini.39
Berjalanya kehidupan masyarakt Desa Sako-suban dipimpin oleh seorang
yang disebut kriyo. Berdasarkan catatan literasi masyarakat pada tanggal 1 januari
1969 kepemimpinan Sako-suban dipimpin oleh Kriyo Dahlan. Kriyo Dahlan
memimpin Sako-suban hingga akhir tahun 1979, awal tahun 1980 istilah kriyo
beralih menjadi kepala desa dan status Dusun Sako-suban pun berganti menjadi
Desa Sako-suban.
Desa Sako-suban terdiri dari 4 dusun, yaitu: dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan
dusun 4. Dusun 1 dan dusun 2 berada di dalam Desa Sako-suban sedangkan dusun
3 dan dusun 4 berjarak 30 km dari pusat desa. Bila dilihat dari kedekatan dengan
kawasan hutan harapan (PT REKI) hanya dusun 1 dan 2 yang berbatasan langsung
dengan hutan kawasan, sedangkan dusun 3 dan 4 letaknya sekitar 5 km dari hutan
harapan.
Dusun 1 merupakan dusun yang pertama kali terbentuk dalam sejarah
pembentukan desa. Dusun 2 yang terletak dimuara desa merupakan rumah-rumah
yang dahulunya dibuat oleh departemen sosial untuk merumahkan suku anak
dalam (SAD) yang hidupnya berpindah-pindah didalam hutan. Namun program
tersebut tidak berjalan lancar, sebab warga SAD hanya menempati rumah tersebut
39

Tim penyusun, Buku I: Profil Desa Sako-suban, (Sako-suban: Pemerintahan Desa
Sako-suban, 2010), hlm 1.

33

lebih kurang 3 bulan, saat ini rumah-rumah tersebut dihuni oleh warga asli Sakosuban. Dusun 3 dan 4 yang merupakan dusun pemekaran mayoritas dihuni
masyarakat pendatang dari Jawa dan Musi Rawas.40
B. Batas Desa Sako-suban
1.Luas Desa
Berdasarkan data yang diambil dari monografi, luas Desa Sako-suban
kurang lebih adalah 9000 Ha. Luasan tersebut terbagi atas: tataguna lahan
pemukiman seluas 500 Ha. Lahan perkebunan rakyat seluas 3000Ha. Lahan
perladangan (humo) seluas 1750 Ha, lahan terlantar atau semak belukar seluas
1750 Ha, serta kawasan yang masih merupakan kawasan hutan seluas 3000 Ha.
Secara keseluruhan Desa Sako-suban termasuk dalam kawasan ex Inhutani V dan
merupakan desa yang terdekat dengan kawasan PT. REKI (Harapan Rainforest)
sebelah utara.
Desa Sako-suban terletak pada posisi kordinat S 2.23‟. 240” dan 103.24‟.
126” secara administrative berada dalam wilayah Kecamatan Batanghari leko
Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas wilayah:
 Sebelah utara berbatas dengan Desa Sepintun Provinsi Jambi
 Sebelah timur berbatas dengan Desa Pangkalan Bulian (Simpang empat
Dayung)
 Sebelah selatan berbatas dengan Desa Lubuk Bintialo
 Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas41
Batas alam dengan Desa Lubuk Bintialo adalah sungai kapas dihilir desa,
sekitar 10 km ditarik garing melintang sampai ke sungai meranti yang ditandai
pohon karet besar di Danau Tanjung Pak Ketuk. Batas alam dengan Desa
Sepintun dibatasi oleh hulu sungai meranti sampai ke sungai embacang (anak
sungai merati). Batas alam sebelah timur dengan Desa Pangkalan Bulian dibatasi
dengan sungai kedembo dijalan koral PT. Conocophillips. batas sebelah barat

40
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adalah rompok kebau Desa Beringin Makmur 2 kecamatan Rawas Ilir yang masuk
dalam Kabupaten Musi Rawas.
C. Demografi Desa Sako-suban
Jumlah penduduk Desa Sako-Suban adalah 2.439 jiwa tersebar dalam 623 KK.
Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.196 jiwa dan perempuan 1.143 jiwa.
Penduduk Desa Sako-Suban sebagian berusia remaja yang berada pada kelompok
umur 10-19 tahun yaitu sebanyak 26% penduduk berusia lanjut (60 tahun keatas)
hanya 4% dan anak-anak 0-9 tahun sebanyak 26%. Jumlah penduduk usia
produktif yaitu usia 20-29 tahun, persentasi mencapai 16%. 42
Table 1. Jumlah penduduk Desa Sako-Suban berdasarkan kelompok
umur:
Jumlah penduduk

No

Kelompok umur

1

0-9 tahun

612

26

2

10-19 tahun

613

26

3

20-29 tahun

432

16

4

30-39 tahun

333

12

5

40-49 tahun

189

8

6

50-59 tahun

182

8

78

4

2.439

100

 60 tahun

7

Jumlah

(jiwa)

Persentase (%)

Ket

Suku asli Desa Sako-Suban yang merupakan suku melayu merupakan
mayoritas didesa ini dengan jumlah KK sebanyak 485 KK (82.9 %). Terdapat
warga pendatang dari Jawa, Yogyakarta dan Lampung, dengan jumlah KK
sebanyak 133 KK (145%), Dan sisanya merupakan suku anak dalam (SAD) warga
Batin IX dengan jumlah 5 KK (2,2%). Seluruh penduduk mendapat hak yang

42
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sama didalam hidup bermasyarakat tanpa memandang etnis atau suku. Kehidupan
bermasyarakat berlangsung harmonis.43
Table 2. Jumlah kepala keluarga berdasarkan suku bangsa (etnis) di Desa
Sako-Suban.
No

Suku

Jumlah

Persentase (%)

1

Melayu

485

82.9

2

Jawa

133

14.8

3

Suku Anak Dalam (SAD)

5

2.3

Jumlah

623

100

D. Sarana dan Prasarana Desa
1. Pendidikan
Jenjang pendidikan yang tersedia di Desa Sako-suban hanya sampai tingkat
sekolah dasar. SDN Sako-suban menyelengarakan pendidikan dari tingkat kelas 1
sampai 6. Jumlah murid yang mengikuti pendidikan sekitan 120 siswa dengan
dibimbing oleh 7 orang guru semakin tinggi jenjang kelas maka jumlah muridnya
semakin turun, sebagai datanya adalah jumlah murid pada kelas 1 berjumlah 40
orang sedangkan siswa mengikuti ujian nasional hanya 9 orang. Penurunan ini
terjadi karena tidak adanya dukungan orang tua dalam hal pendidikan, bahkan
orang tua memilih mengajak pergi anaknya menemaninya kekebun pada jam
sekolah
Siswa kelas 6 yang akan melanjutkan pendidikan sekolah menegah pertama
musti menempuh jarak yang tidak dekat hal tersebut membuat pilihan bagi
sebagian besar penduduk untuk menempuh untuk menempuh pendidikan hanya
sampai pada tingkat SD. Jarak yang jauh akan memperbesar biaya untuk
tranportasi sekolah serta akomodasi. Sehingga mayoritas penduduk Desa SakoSuban hanya menempuh pendidikan hanya sekolah dasar.
Kondisi tingkat pendidikan yang rendah akan menyulitkan penduduk untuk
mendapatkatkan pekerjaan yang layak. Padahal disekitar Desa Sako-Suban
43
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terdapat beberapa perusahaan kayu. Namun karena pendidikan rendah sehingga
mereka hanya dapat terakomodasi pada “pekerjaan kasar” dengan penghasilan
rendah. Akhirnya penduduk akan terus bergantung pada kawasan hutan entah
berladang atau membalok.44
1. Tingkat pendidikan penduduk
Tingkat pendidikan penduduk terolong rendah, dari hasil sensus yang
dilakukan oleh PT. REKI tahun 2015 angka masyarakat buta huruf dan belum
sekolah 443 jiwa, penduduk yang menempuh pendidikan sekolah dasar seebanyak
425 orang, kemudian yang melanjutkan pendidikan hingga sekolah menengah
pertama adalah 37 orang, data tersebut menunjukan baru terdapat 35 orang yang
mendapatkan hak wajib belajar 9 tahun, terdapat 32 orang yang menempu
pendidikan sekolah menengh atas, Diploma III sebanyak 2 orang, dan hingga pada
tingkat sarjana sebanyak 5 orang.45
Tabel 3. tingkat pendidikan penduduk di Desa Sako-Suban.
No

Pendidikan

Jiwa

Persentase (%)

1

SD

925

45.26

2

SMP

337

3.94

3

SMA

227

3.41

4

Diploma

2

0.21

5

Sarjana

5

1

6

Tidak Tamat Sekolah

943

46.18

Jumlah

2.493

100

Penduduk yang buta huruf rata-rata merupakan usia tua/lanjut, karena pada
priode usia angkatan mereka belum terdapat fasilitas pendidikan, cukup banyak
masyarakat yang menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) karena terdapat
fasilitas sekolah sementara itu fasilitas SMP dan SMA tidak terdapat pada desa

44
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tersebut sehingga hanya orang-orang dengan kemampuan finansial lebih dan
dukungan orang tua lah yang dapat melanjutkan pendidikan.
1. Perumahan
Masyarakat Desa Sako-Suban sudah hidup berkelompok, mereka bertetangga
dengan jarak rumah berdekatan satu dengan yang lainya, rumah hunian yang
terdapat didesa ini berjumlah 610 rumah. Berdasarkan kondisi kelayakan huni,
rumah yang tergolong bagus sebanyak 16 rumah, teergolong sedang sebanyak 552
rumah, dan tergolong kurang layak huni sebanyak 42 rumah. Selain tersebut diatas
ada warga yang belum mempunyai rumah didesa, jumlahnya sebanyak 22 KK.
Hampir seluruh KK di Desa Sako-Suban rumah tinggal, merupakan
kepemilikan sendiri, yang masih tinggal menumpang dirumah orang tua atau
kerabat jumlahnya hanya sekitar 22 KK. jumlah hunian tinggal di Desa SakoSuban terus berubah setiap tahunya, setahun terakhir ini sebanyak 10 rumah
panggung yang dibangun secara permanen dan tergolong bagus.
2.

Kesehatan
Persoalan kesehatan bagi masyarakat yang masih hidup didalam hutan tentu

menjadi lebih pelik, mereka dihadapkan oleh higenytas (kehersihan) lingkungan
yang sulit dijaga dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta ditambah lagi
oleh rendahnya kebiasaan masyarakat dalam berprilaku hidup sehat.
Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Sako-Suban hanyalah klinik yang
merangkap rumah bidan desa. Bidan tidak identik dengan membantu proses
kelahiran melainkan menjadi ahli kesehatan serba bisa. Padahal tentu obatobatnya yang tersedia terbatas jenisnya. Penyakit yang sering diderita oleh
masyarakat adalah pennyakit kulit dan diare. Kondisi tersebut lebih disebabkan
oleh rendahnya prilku hidup sehat, angka 89.28% penduduk melaksanakan mandi,
cuci tangan, kakus (buang air besar) dilakukan disungai, karena memang desa ini
berada disepanjang aliran sungai kapas.46

46
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Table 4. Sarana sanitasi lingkungan (wc) yang digunakan masyarakat Desa
Sako-Suban.
No

Sanitasi lingkungan

Jumlah KK

Persentase(%)

1

Wc

304

1.27

2

Sungai

328

98..28

Total

632

100

5.Sanitasi
Telah digambarkan secara umum ada kondisi kesehatan masyarakat bahwa
aktifitas MKC masyarakat dilakukan disungai, jumlah masyarakat yang
menggunakan sungai atau danau sebagai sumber air utama adalah 250 KK. Hal
tersebut disebabkan karena masyarakat tidak memiliki sumber air pada masingmasing rumah tangga. Hanya terdapat 352 KK yang menjadikan sumur galian
sebagai sumber air bersih. Namun pada musim kemarau sumur galian akan kering
dan seluruh masyarakat akan mengandalkan sungai sebagai sumber air.
Melalui program PAMSIMAS pemerintah telah membuat beberapa tendon air
beserta mesin pompanya, namun terlihat dilapangan, sarana tersebut masih belum
berfungsi sehingga tidak dapat mengaliri rumah-rumah warga ataupun sarana
umum seperti sekolah dan masjid. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kesalahan
mesin yang tanpa perawatan dan juga lemahnya pengawasan jalanya program.47
E. Perhubungan
1. Hubungan ke pasar
Aktifitas belanja kebutuhan harian mesti ditempuh dengan jarak jauh, sebab
tidak terdapat pasar yang menjual sayur mayur serta kebutuhan lauk pauk. Jarak
pasar yang terdekat adalah pasar kalangan di Desa Pangkalan Bulian yang di
tempuh sejauh 22 km dan pasar lainya adalah pasar Desa Bintialo dengan jarak
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tempuh 35 km. pasar tersebut hanya malakukan kegiatan jual beli masing-masing
hanya 1 kali dalam seminggu.
Tidak terdapat sararana angkutan umum untuk sampai kepasar kalangan.
Masyarakat menggunakan kendaraan sendiri yaitu motor atau menggunakan ojek
dengan tarif mencapai Rp 50.000- rupiah, sedangkan untuk menuju pasar Desa
Bintialo alat angkut yang sering digunakan adalah perahu ketek, tarif yang
dikenakan untuk sewa ketek perharinya adalah Rp 250.000- rupiah 48
Terkadang ada juga tukang sayur dari luar desa yang menjajahkan
dagangannya, namun kemudahan tersebut tentu harus dibayar dengan harga yang
lebih mahal, kemudian seluruh barang yang kita peroleh dari toko di Desa SakoSuban harganya menjadi jauh lebih mahal. Harganya dapat mencapai 2 kali lipat,
seperti terjadi pada voucer pulsa serta harga bensin.
2. Hubungan ke Kecamatan
Secara administratif kewilayaan Desa Sako-Suban merupakan desa pada
Kecamatan Batanghari Leko jarak yang musti ditempuh menuju Kota Kecamatan
yaitu Tanah Abang adalah 135 km, sebab kondisi jalan yang berlumpur maka
waktu tempuh dari Desa Sako-Suban dapat mencapai 6 jam perjalanan baik
menggunakan sepeda motor atau mobil.
Bila dilakukan pertemuan kepala desa se-Kecamatan Batanghari Leko
keterlambatan kepala Desa Sako-Suban dapat dimaklumi dan biasanya pertemuan
akan di design agak siang, jarak yang jauh dan terpencil membuat Desa SakoSuban “diistimewakan” oleh pihak kecamatan, hal ini terjadi pada pemerosesan
elektronik KTP pada umumnya masyarakat yang mendatangi lokasi pelaksanaan
e-KTP yang mendatangi desa mereka, sebab dapat dipastikan bila proses tetap
dipaksakan dilaksanakan di kecaamatan maka penduduk Sako-suban tidak akan
ada yang berkenan menuju lokasi pendataan.49

F. Ekonomi Desa Sako-suban
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Kehidupan ekonomi masyarakat hari ini terlihat lebih hidup, mulai banyak
dibuka unit-unit ekonomi berupa tokoh kelontong, walaupun skalanya kecil paling
tidak hal tersebut menjadi parameter bahwa masyarakat mulai mampu memutar
uangnya. Sebenarnya bila masyarakat pandai dalam mengatur keuangan rumah
tangga (dengan memutar dan memanfaatkan uang secara baik) maka kehidupan
masyarakat dapat lebih baik sejahtera karena hasil kebun masyarakat berupa karet
sudah jelas ada peminat atau pasarnya.
Kesejahteraan juga tidak terwujud karena adanya “lintah darat”, pelakunya
biasanya adalah toke (bos) karet yang meminjamkan uangnya terlebih dahulu
kemudian mekanisme pembayaran dengan menjual hasil karet padanya. Besar
bunga pinjaman dan harga jual karet ditentukan oleh dapat digunakan untuk
menyambung hidupnya sampai karetnya kembali panen dan terjual, seperti
tersebutlah lingkaran setan ekonomi yang terus membelengu masyarakat dalam
kemiskinan.
Layanan keuangan berupa pinjaman atau kredit tidak didukung dengan
adanya lembaga simpan pinjam berupa koprasi atau KUD di desa ini. Sementara
hubungan ke bank cukup jauh jaraknya, bank yang terdekat adalah Kota
Kecamatan Bayung Lencir.
Tingkat kesejahteraan masyarakat ditunjukan dengan mayoritas masyarakat
telah memiliki kendaraan berupa motor, alat elektronik dan alat komunikasi
berupa handphone sebab tidak adanya kendaraan umum (angkutan) untuk
mobilitas, kepemilikan kendaraan meupakan hal yang mutlak bagi setiap warga.
Diperoleh data berdasarkan kuisioner di Desa Sako-suban terdapat 2 unit mobil,
177 unit sepeda motor, dan 81 unit ketek, motor dan ketek merupakan jenis
transpotasi yang paling banyak diminati, karena Desa Sako-Suban berada
dipinggir sungai kapas dan kondisi jalan darat yang masih berupa tanah
pengerasan.50
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Table 5. Alat transportasi yang dimiliki pada rumah tangga di Desa SakoSuban.
No

Alat transportasi

Jumlah (KK)

1

Ketek

81

2

Motor

317

3

Mobil

632

Tidak memiliki alat

4

transportasi
Jumlah

Jumlah (unit)

2
144
544

Keberadaan desa yang jauh didalam hutan tidak membuat masyarakat
ketinggalan informasi dari dunia luar yang ditayangkan lewat televisi. Sekalipun
biaya yang dikeluarkan jelas lebih besar karena untuk menangkap sinyal mesti
menggunakan antena parabola. Sebanyak 33.62% warga telah memiliki televisi di
rumah. Selain televisi informasi dari dunia luar juga diperoleh melalui alat
telekomunikasi, sebanyak 79.74% warga memiliki handphone ataupun telephone
rumah. Provider telekomunikasi yang menjangkau wilayah ini hanyalah provider
ceria.
1. Pertanian
Tanaman pertanian pada umumnya yang kita kenal seperti tanaman padi
ataupun palawija justru sulit untuk ditemukan di Desa Sako-Suban sekalipun
ketika ditanya mayoritas pekerjaan mereka adalah petani. Jenis anaman tersebut
dapat untuk tumbuh namun seringkali tanaman tidak dapat dipanen karena
terpapar hama penggangu seperti babi hutan yang akan merusak, sehingga
masyarakat lebih memili bertani tanaman keras.
Jenis tanaman yang diplih adalah tanaman karet yang menjadi usaha pertanian
utama masyarakat. Jumah warga yang memiliki tanaman karet yang memiliki
tanaman karet adalah sebesar 74.4% atau sekitar 466 KK dari total 632 KK.
Sedangkan kepala keluarga lainya memiliki tanaman sawit 16.6%, buah-buahan
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0.4% dan yang tidak memiliki tanaman perkebunan adalah sebesar 8.5% atau
sekitar 119 KK.51
Tabel 6. jenis tanaman yang ditanam pada rumah tangga di Desa Sako-Suban
No

Jenis tanaman

Jumlah

Persentase(%)

1

Karet

466

74.4

2

Sawit

37

16.6

3

Buah-buahan

1

0.4

4

Tidak Berkebun

199

8.5

Total

632

100

Kepemilikan lahan pertanian masing-masing keluarga relatif cukup luas
dengan variasi luas antara 2-30 ha. Kepemilikan lahan luas dikarenakan harga jual
lahan pertanian di Desa Sako-Suban masih murah berkisar antara 2-5 juta per
hektar itupun lahan kering yang dekat dengan desa, sedangkan yang jauh dari desa
dihargakan 1 juta per hektar, bagi warga asli tanah luas dimiliki berasal dari
warisan orang tuanya terdahulu yang turun temurun.
Warga masyarakat yang hampir seluruhnya memiliki lahan pertanian
mendapatkan tantangan sulitnya mendapatkan tenaga kerja (buruh) sehingga tanah
pertanian dikerjakan sendiri oleh yang punya, sekalipun ada yang berkenan
menjadi pekerja maka upah yang dikeluarkan membuka kebun atau merawat
cukup tinggi yaitu berkisar antara Rp 50.000- rupiah - Rp 75.000 rupiah per hari.
Biaya lebih tinggi dikeluarkan sehingga upah menyadap karet biasanya adalah 1:2
bagian kecil bagi pemilik kebun dan bagian besar menjadi hak tenaga penyadap.
Hasil karet berupa getah dijual dalam bentuk kepingan beku, beratnya 40-50 kg
perkeping. Harganya Rp 10.000- rupiah per kilogram.52
Untuk mendukung kuat nya pertanian maka dibentuk kelompok tani, namun
dalam perjalananya keberadaan kelompok tani lebih bersifat formalitas untuk
mengakses dana-dana dari program pemerintah, sehingga kelompok tani tidak
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berperan sebagai tempat saling menguatkan, sharing informasi ataupun
membangun persaudaraan antar petani, kelompok tani yang telah dibentuk tidak
berjalan (vacum) padahal telah mendapatkan program bantuan pemerintah yaitu
PUAP (Pembangunan Usaha Agribisnis Pertanian).
2. Peternakan
Masyarakat Desa Sako-Suban yang membidangi usaha peternakan sangatlah
sedikit. Dikarenakan hampir rata-rata penduduk Desa Sako-Suban ini bermata
pencarian sebagai tani. Apabila dipersentasikan jumlah KK yang mempunyai
ternak hanya 9.9% (25 KK), oleh warga tersebut jenis hewan yang diternak adalah
ayam 350 ekor dan hewan kambing sebanyak 30 ekor.53
Sebenarnya potensi untuk mengembangkan hewan ternak sangatlah besar,
sebab untuk persoalan pangan tentu tidak mengalami masalah. Keadaan minimnya
pengelolaan ternak dikarenakan masyarakat sudah disibukan dengan pekerjaannya
sebagai petani karet dan juga beternak bukanlah kebiasaan masyarakat
sebagaimana pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka sehingga ilmu
pengelolahan hewan ternak masih minim.54
Table 7. jenis ternak yang diusahakan pada rumah tangga di Desa Sako-Suban
No

Jenis ternak

Jumlah KK

Persentase(%)

1

Kambing

3

1.3

2

Ayam

122

9.9

498

88.8

623

100

3

Tidak Berternak/Tidak
Memiliki Hewan Ternak
Total

3. Ekonomi
Kegitan ekonomi masyarakat Sako-Suban ditunjang oleh aktifitas
pertanian, tercatat sebanyak 24.28% warganya berprofesi utama sebagai petani.
Terdapat yang merupakan pns yaitu berjumlah 4 orang yang merupakan guru
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sekolah dasar, ada 2 warga yang berprofesi sebagai penegak hukum di instalasi
TNI/Porli. Sebagian besar penduduknya merupakan penduduk yang tidak berkerja
40.47%, ini merupakan penduduk yang berada dibawah umur dan penduduk usia
produktif yang tidak mempunyai pekerjaan.55
Table 8. kegiatan ekonomi di Desa Sako-Suban
No

Pekerjaan

Jumlah jiwa

Persentase (%)

1

PNS

4

0.43

2

TNI / Porli

2

0.21

3

Wiraswasta

22

2.34

4

Tani

528

40.47

5

Dagang

20

2.13

6

Buruh

5

053

7

Pensiunan

1

0.11

8

Pelajar / Mahasiswa

67

7.15

9

Tidak bekerja

480

24.28

10

Lain-lain

210

22.36

Total

2.439

100

Dekat dengan lokasi Desa Sako-suban terdapat beberapa perusahaan terbuka
(PT) yang cukup besar, seperti PT BPP, PT SBB, dan PT Conocophillips. Namun
penduduknya sedikit sekali (1-5) orang yang bekerja pada perusahaan tersebut.
Hal ini dikarenakan kapasitas atau kemampuan sumber daya manusia dari
warganya tidak memadai, kalaupun ada yang bekerja kapasitasnya hanyalah
sebagai buruh, dengan penghasilan yang minim.56
1. Distribusi Kepemilikan dan Penggunan Tanah
Pembangunan di Desa Sako-Suban beberapa tahun terahir, tepatnya sejak
bupati Alex Noerdin, terhitung lumayan banyak, program-program pemerintahan
dapat diakses dengan mudah karena 80% lebih penduduk Desa Sako-Suban
55
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mendukung nya, terdapat beberapa pembangunan yang sudah aktif berjalan,
antara lain:


Pemadatan jalan masuk ke Desa Sako-Suban



Pembuatan jalan dalam desa



Program pamsimas untuk sumber air bersih



Pembangunan klinik merangkap rumah bidan



Program pengembangan usaha agribisnis pertanian
Jalan masuk menuju Desa Sako-suban berjarak 17 km, baru beberapa km

yang dipadatkan, sepanjang jalan tersebut terdapat 2 jembatan yang sudah masuk
dalam perencanaan untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan pada program
pemerintahan berikutnya, untuk jalan dalam desa, terdapat beberapa ruas jalan
yang telah dipadatkan dengan sistem cor semen, titik-titiknya diprioritaskan pada
wilayah jalan yang sering becek yang merupakan jalan utama warga.

BAB III
FAKTOR DAN UPAYA KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM
MENGATASI PERGESERAN NILAI MORAL MASYARAKAT DESA
SAKO-SUBAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO

A. Faktor Pendukung dan penghambat Komunikasi Persuasif Tokoh Agama
Komunikasi persuasif merupakan salah satu bentuk komunikasi arahan tokoh
agama kepada masyarakat dalam mempengaruhi perilaku masyarakat kearah yang
lebih baik, akan tetapi keberhasilan komunikasi persuasif itu sendiri juga terbantu
karena adanya factor pendukung yang memadai. Seperti kegiatan- kegiatan
lainnya, tentu memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat untuk saling
mempengaruhi satu sama lain. Demikian juga dengan komunikasi persuasif tokoh
agama dalam mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Sako-suban Kecamatan
Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin. Secara umum faktor pendukung dan
penghambat kegiatan komunikasi persuasif tokoh agama di Desa Sako-suban
antara lain:
a. Faktor pendukung
1. Komunikator
Komunikator pada komunikasi persuasif di Desa Sako-suban yaitu Tokoh
agama yang bertugas memberikan arahan dan pengajaran mengenai ajaran agama
Islam kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat kearah
yang lebih baik.
Pengetahuan dibidang agama dan moral tokoh agama yang cukup luas
serta Keahlian yang dimilikinya merupakan faktor pendukung tokoh agama dalam
menyampaikan arahan, masukan, dan ajaran agama Islam, dengan penyampaian
pesan moral dan tutur bahasa yang mudah dimengerti dan adanya ikatan
kekeluargaan, sehingga mudah bagi komunikan untuk memahami apa yang
disampaikan oleh tokoh agama.57
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2. Masyarakat
Warga masyarakat Desa Sako-suban Kecamatan Batanghari Leko
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan penerima pesan dari tokoh agama. Banyak
juga warga masyarakat Desa Sako-suban yang menerima arahan dan nasihat
dengan baik sebagai seorang yang menyampaikan dan memberi arahan serta
nasihat mengenai ajaran agama Islam dengan tujuan untuk mengubah perilaku
masyarakat kearah yang lebih baik, walaupun sebagian warga banyak juga yang
masih mengabaikanya. Hal ini terlihat dari tidak adanya pertentangan yang terjadi
dalam masyarakat terhadap tokoh agama untuk menyampaikan ajaran agama
Islam, serta kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya pemahaman
mengenai nilai-nilai agama. Ini terbukti juga dengan adanya dukungan dari pihak
pemerintah setempat yang akan membuatkan peraturan desa dan juga akan
mendatangkan Da‟i khusus untuk membantu mengurangi prilaku yang dikatakan
menyimpang di masyarat.58 Walaupun masih dalam tahap perencanaan namun ini
jelas berupa dukungan untuk tokoh agama. Berikut keteranganya;
[K]ami mendukung penuh dan sangat berterima kasih kepada para tokoh
agama, dan nanti insyaAllah akan kami datangkan da‟i khusus untuk
membantu para tokoh agama disini supaya hasilnya nanti akan lebih maksimal.
Kalau tokoh agama kan terbatas dalam menyampaikan atau mengontrol prilaku
masyarakatnya, tapi ini kan prosesnya tidak instan mengingat kondisi desa kita
ini kan jauh di dalam hutan.59
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat
dan pihak pemerintahan merupakan faktor dari keberhasilan komunikasi persuasif
tokoh agama karena tanpa adanya masyarakat komunikasi persuasif tokoh agama
tidak dapat berjalan dengan baik secara keseluruhan.
b. Faktor Penghambat Komunikasi Persuasif Da’i
Komunikasi Persuasif tokoh agama dalam mengatasi pergeseran nilai
moral dan perilaku masyarakat tentu tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar.
Proses komunikasi persuasif tokoh agama pada masyarakat Desa Sako-suban
Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beberapa
58
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faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi persuasif
tokoh agama, dengan begitu kegiatan komunikasi persuasif tidak dapat tercapai
bahkan gagal. Ada beberapa faktor penghambat komunikasi persuasif tokoh
agama. dalam mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Sako-suban Kecamatan
Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:
1. Kebiasaan
Kondisi yang peneliti maksud yaitu kebiasaan keadaan dimana memang
kondisi masyarakat dan perilaku menyimpang di Desa Sako-suban ini memang
sudah ada sejak dulu dan memang sudah menjadi kebiasaan yang dimaklumi oleh
sebagian masyarakatnya sendiri, kemudian sebagian masyarakatnya juga memang
tidak terlalu perduli dengan sesama.
2. Waktu
Faktor

penghambat

komunikasi

persuasif

tokoh

agama

dalam

mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Sako-suban Kecamatan Batanghari
Leko Kabupaten Musi Banyuasin salah satunya yaitu waktu. Sebagian dari tokoh
agama yang dianggap berpengaruh masyarakat masih banyak yang sibuk dengan
kegiatan masing-masing dan pekerjaannya mengingat memang mereka bukan
lembaga khusus dan pekerjaannya. sehingga mereka merasa kelelahan dan juga
kesadaran masih kurang untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang ada.
Begitu juga dengan kesibukan masyarakat khususnya para remaja yang
terkadang membuat mereka jarang untuk bisa bertemu dan bertukar cerita dan
juga memberikan nasihat, karena memang para remaja jarang sekali terlihat
berada pada sekitar area masjid, karena para tokoh agama biasanya sebagian
waktunya berada di masjid. 60
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung untuk kegiatans
komunikasi persuasif tokoh agama di Desa Sako-suban, namun untuk sarana dan
prasana masih terbatas seperti halnya aliran listrik yang belum menjangkau Desa
Sako-suban sehingga kegiatan apa pun yang ada dimasjid hanya orang-orang yang
60
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rumahnya dekat dengan masjid saja yang mengetahui karena sarana untuk
mengumpulkan orang berupa mikrofon tidak bisa difungsikan setiap waktu
melainkan hanya malam hari saja itu pun menggunakan mesin jenset, hal ini
disampaikan oleh tokoh agama pada penulis saat mewawancarainya.61
[B]anyak sebenarnya nak salah satunya sarana dan prasarana yang memang
sangat minim, misalnya listrik untuk bisa menghidupan mikrofon untuk
mengumandangkan azan 5 waktu saja susah itu termasuk penghambat yang
sangat dasar. 62
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan
komunikasi persuasif tokoh agama masih sangat terbatas dikarenakan terbatasnya
media yang dimiliki masyarakat maupun tokoh agama sendiri.
B. Efek komunikasi persuasif tokoh agama
Adapun efek dari komunikasi persuasif tokoh agama terhadap perubahan
opini, sikap dan perilaku masyarakat terdiri dari efek kognitif, efek afektif dan
efek behavioral.
1. Efek kognitif
Respons-respons kognitif adalah pikiran yang dimiliki individu sebagai
reaksi terhadap sebuah pesan persuasif.63 Ini bisa terjadi apabila ada perubahan
pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh komunikator tentang isi
pesan yang diterimanya sebagai bentuk efek kognitif. Pemahaman tersebut
didahului kegiatan berpikir tentang pesan yang disampaikan oleh tokoh agama.
Efek kognitif juga berarti terjadi perubahan pemahaman tentang sesuatu yang
disampaikan yakni dalam hal pengetahuan dimana dari yang tidak tahu menjadi
tahu.

2. Efek afektif
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Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra
dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses
belajar dengan tiga variabel sebagai penunjang nya, yaitu perhatian, pengertian,
dan penerimaan. Pada tahap atau aspek ini pula penerima dakwah dengan
pengertian dan pemikirannya terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan
membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah.64 Efek afektf
yang dimaksut peneliti pada penelitian ini yaitu bisa diartikan berkaitan dengan
perubahan kenyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu.
[A]lhamdulillah sekarang sudah sebagian dari masyarakat yang sudah mulai
mengerti dan faham bahwa sesungguhnya perjudian itu merupakan hal yang
Allah larang. 65
3. Efek Behavioral
Efek behavioral muncul setelah melalui efek kognitif dan afektif.
Perubahan efek behavioral menunjukan bahwa yang berkenaan dengan pola
tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah. Jika dakwah
telah dapat aspek behavioral yaitu telah dapat mendorong manusia melakukan
secara nyata ajaran ajaran islam sesuai dengan pesan dakwah, maka dakwah dapat
dikatakan berhasil dengan baik, dan inilah tujuan akhir dakwah.66
Efek behavioral menurut peneliti disini adalah merupakan perubahan
dalam cara berperilaku atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan
komunikator dimana ada tindakan atau perilaku nyata
[A]lhamdulillah sudah ada perubahan sedikit demi sediki yang dulu nya para
remaja yang nongkrong-nongkrong malam hari sudah berkurang, walaupun
belum keseluruhan ya.

C. Upaya Penanggulangan Pergeseran Nilai-nilai Moral Masyarakat
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1. Upaya Preventif
Menurut Nurseno (2009 :197) Pengendalian sosial Preventif merupakan suatu
usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara
kepastian dan keadilan.67 Upayah preventif bisa juga diartikan suatu tindakan
pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi
kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.
Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau
juga berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang
mungkin dapat terjadi. Karena tujuannya itu mencegah serta mengurangi
kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh upaya preventif yang dilakukan
pemerintah dan masyarakat Desa Sako-suban sendiri dalam menanggulangi
pergeseran nilai-nilai moral masyarakat.
[K]an banyak warga-warga yang sering bermain judi di gedung TK nah
sekarang sudah diberitahukan melalui tulisan berupa larangan untuk tidak
menjadikan tempat tersebut untuk bermain judi disana.68
[K]emudian juga kami selaku tokoh agama mengumpulkan para sanak family,
para cucung dan keponakan untuk di berikan nasihat dan arahan dan itu
dilakukan secara terus menerus kalau ada waktu luang.69
[K]ami juga para masyarakat sekitar terus menegur para remaja-remaja untuk
tidak nongkrong-nongkrong secara berlebihan karena kan kami juga
masyarakat sekitar sini jadi terganggu kenyamanya.70
2. Upaya Represif
Menurut Nurseno (2009 :197) penanggulangan secara represif bertujuan
untuk mengembalikan keserasian yang mengalami gangguan.71 Usaha represif itu
sendiri seperti hukuman atau sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar
kaedah yang berlaku dan ajaran agama. Pengertian represif merupakan suatu
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tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran
atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau
sesudah peristiwa terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh upaya reprensif
yang dilakukan yaitu:
[K]ami dari pihak pemerintahan membuat peraturan berupa sanksi-sanksi
tindak pidana maupun non pidana unuk warga-warga yang ketehuan
melakukan tindakan pencurian yaitu akan kami berikan sanksi sesuai UUD
ya.72
[K]emudian kami juga menerapkan hukum adat untuk tindakan pencurian yaitu
dengan mengasingkan warga yang ketahuan melakukan pencurian yang
menurut kami masih dalam batas wajar.73
Kemudian peneliti juga berkesempatan mewawancarai Bapak Darwin
yang merupakan salah satu

imam dimasjid Al-Muhtaddin Desa Sako-suban,

berikut keterangannya mengenai upaya yang di lakukan tokoh agama:
[U]paya yang sedang kami lakukan sekarang yaitu dengan mengusulkan
kepemerintahan untuk didatang kan da‟i khusus dengan adanya itu diharapkan
bisa memberikan terobosan baru untuk menanggulangai kasus ini karena kalau
hanya mengandalkan kami sepertinya masyarakat sudah tidak mempan yah,
tidak ada perubahan sama sekali.74
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa parah tokoh agama
tidak terlalu berpengaruh dalam hal ini, masyarakat cendrung mengabaikan dan
tidak terlalu peduli. beberapa pendekatan komunikasi yang dilalakukan oleh para
tokoh agama pun dapat diketahui harus ada campur tangan dari pihak pemerintah
dan masyarakat setempat karena kedua nya ini saling berkaitan untuk
memudahkan

72

penanggulangan

kasus

ini.

Jimmy Arsya (KAUR Pemerintahan), masyarsakat Desa Sako-suban, Wawancara
dengan Penulis, 25 April 2020, Kabupaten Musi Banyuasin.
73
Amir Jahamim (warga), masyarsakat Desa Sako-suban, Wawancara dengan Penulis, 25
April 2020, Kabupaten Musi Banyuasin.
74
Darwin (imam masjid), masyarsakat Desa Sako-suban, Wawancara dengan Penulis, 25
maret 2020, Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II
KOMUNIKASI PERSUASIF TOKOH AGAMA DALAM MENGATASI
PERGESERAN NILAI MORAL MASYARAKAT DESA SAKO-SUBAN

A. Bentuk-Bentuk Pergesaran Moral Masyarakat Di Desa Sako-Suban
Bentuk-bentuk pergeseran nilai moral masyarakat Desa Sako-suban yang
menjadi objek penelitian ini dilandasi oleh teori “theory of action”. Teori ini
ditemukan oleh Clyde Kluckhohn seorang pakar antropologi, suami dari Florence
R. Kluckhohn. Para pelopor teori ini adalah Talcott Parsons, Edward Shils,
Gordon Allport, dan Henry Murray. Menurut teori ini dijelaskan bahwa perilaku
seseorang didasari oleh beberapa faktor, di antaranya “value orientation”. Value
orientation ini dimaknai sebagai orientasi budaya meliputi lima masalah pokok
yang dihadapi manusia secara universal.75 Kelima masalah pokok tersebut
meliputi:
a. Persoalan mengenai sifat dasar manusia (human nature)
b. Persoalan hubungan manusia dengan alam
c. Persoalan titik masa yang menjadi perhatian kehidupan manusia
d. Persoalan mengenai kegiatan manusia
e. Persoalan hubungan antara manusia dengan sesamanya76
Berdasarkan teori ini diketahui bahwa seorang manusia bertindak dan
berperilaku dipengaruhi oleh orientasi nilai budaya yang dianutnya. Orientasi nilai
budaya ini adalah keseluruhan pandangan yang dianutnya termasuk nilai etika,
nilai norma, nilai sosial kemasyarakatan, maupun nilai agama. Keseluruhan nilai
ini bermuara kepada penilaian benar-salah, baik-buruk, dan kebajikankeburukan.77
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Berdasarkan data dilapangan yakni di Desa Sako-suban Kecamatan
Batanghari Leko, dapat disajikan hasil penelitian tentang pergeseran moral
masyarakan Desa Sako-suban. Dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:
1. Pergeseran nilai moral individual
Menurut Sulistyorini dalam Calvian (2016:20) nilai moral individual
adalah moral individual yang menyangkut aturan yang perlu dilakukan manusia
dalam kehidupan pribadinya seperti disiplin, jujur, menghormati dan menghargai,
rendah hati dan hati-hati dalam melakukan sesuatu.78 Nilai moral individual di
Desa Sako-Suban Kecamatan Batanghari Leko yang ada pada zaman dahulu telah
mengalami pergeseran pada zaman sekarang. Dahulu masyarakat sangatlah jujur
dalam bersikap, menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, bebricara
sopan kepada orang tua dan orang lain, serta disiplin dalam mengerjakan sesuatu.
Namun, seiring berkembangnya zaman terjadilah pergeseran nilai moral
individual di Desa Sako-Suban Kecamatan Batanghari Leko yaitu dengan banyak
nya sikap masyarakat terutama anak-anak muda yang berbohong, kurang nya rasa
menghargai dan menghormati kepada yang lebih tua, suka melawan kepada orang
tua, dan tidak displin sikap ini merupakan bukti nyata bahwa sahnya telah terjadi
pergeseran nilai-nilai moral individual dilingkungan masyarakat Desa Sako-suban
Kecamatan Batanghari Leko.79
Berdasarkan observasi peneliti, ditemukan adanya kebiasaan para pemuda
di Desa Sako-suban yaitu kebiasaan begadang aktivitas ini selalu terjadi hampir
setiap malam, kecuali apabila pada malam hari tersebut turun hujan yang cukup
deras, maka tidak ditemui para pemuda yang bekumpul di pinggir jalan Desa
Sako-suban, lokasi tempat mereka begadang ini adalah di pinggir jalan mengarah
kekuburan, mereka kadang berkelompok hingga sepuluh orang, bercengkrama
dengan suara keras dan bising. Hal itu tentu akan mengganggu masyarakat lainya
yang ingin beristirahat. Biasanya para pemuda ini membawa serta gitar lalu
bernyanyi denga suara yang keras kadang kala disertai dengan minuman
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beralkohol dan sampah kacang dan makanan lainya berserserakan dimana-mana,
hal ini kadang-kadang dilakukan sampai masuk waktu solat subuh.80
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pemuda yang ikut
serta begadang tersebut mengatakan bahwa kegiatan mereka itu hanyalah sekedar
untuk main game online dan melepas lelah karena seharian bekerja, jadi waktu
mereka untuk berkumpul hanyalah dimalam hari saja, jadi mereka menganggap
bahwa kegiatan mereka itu wajar-wajar saja. Berikut ini komentar Rafik selaku
pemuda Desa Sako-suban.
[M]enurut aku, kegitan kami ni dak katek yang salah. Inilah kesempatan kami
ngumpul kalu dari pagi kami begawe jadi malam cak ini lah waktu kami
bekompol lagi pulok kami maen game pake kuota kami dewek kami beli pake
doet kami dewek, sekedar hiburan bae ngota kan benyanyi kan dak merugike
wong laen, kami cuma nyari kesenagan kami be ngilangke capek biar dak
strees.81
2

Pergeseran nilai-nilai moral religius / ketuhanan
Nilai moral religius berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan

berdasarkan keyakinan dan kepercayaanya. Moral religius mencakup tentang
percaya kuasa tuhan, percaya tuhan itu ada, berserah diri kepada Allah, dan
memohon ampun kepada Allah (Sulistyorini, 2011:1)82. Dalam kehidupan
masyarakat di Desa Sako-suban Kecamatan Batanghari Leko telah teradi
pergeseran terhadap nilai moral religius masyarakat yang dulu dengan sekarang.
Dimana masyarakat dahulu rajin beribadah dan mengikuti kegiatan keagamaan
sedangkan sekarang masyarakat lebih cendrung mengabaikan perintah-perintah
Allah dan melanggar larangan-larangan Allah seperti yang telah diuraikan dalam
hasil penelitian ini bahwa sahnya terlihat prilaku masyarakat yang malas
beribadah dan mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini merupakan bukti yang
nyata terkait dengan pergeseran nilai moral religius masyarakat di Desa Sakosuban Kecamatan Batanghari Leko sehingga sekarang banyak permasalahan80
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permasalahan moral yang terjadi dilingkungan masyarakat.83 Seperti yang
diungkapkan oleh Darajat (1973:30) apabila suatu individu atau kelompok sudah
meninggalkan ajaran-ajaran agama maka kaburnya pedoman-pedoman moral itu
sendiri.84
Dalam hal ini peneliti berkesempatan mewawancarai bapak Joni Arsya yang
merupakan warga yang kerap bermain judi, berikut keteranganya:
[A]ku bejudi ni karno nyari hiburan bae dirumah jugo katek gawe, lemak aku
maen kan banyak kawan sekalian begesah nyari lokak, lagian pulok bini aku dak
marah dio lah tau kalo aku ilang dari rumah gawe aku disini, disini biaso bae dak
katek tega larang asal dak ganggu wong bae, mano pulok kami bejudi dak
betaroh besak-besak palengan Cuma 5 ribuan dak sampai bejuta-juta,
sewajarnyo bae gawe kami ni dak belebihan asak tau waktu men ari malam
balek, dak setiap ari pulok jarang-jarang jugo kan waktu begawe begawe dulu
kapan waktu luang baru.85
3 Pergeseran nilai moral sosial
Pergeseran nilai moral social adalah moral yang menyangkut tentang
hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan masyarakat atau
lingkungan disekitarnya. Moral sosial mencakup bekerja sama, kasih sayang,
kerukunan, suka memberi nasihat, peduli nasip orang lain dan suka menolong
orang lain (Sulistyorini,2011:4-5)86. Nilai moral sosial mengalami pergeseran dari
zaman dahulu dengan sekarang. Dahulu masyarakat peduli dengan keadaan
sekitar, saling menghormati dan menghargai baik anak mudah terhadap yang lebih
tua maupun sebaliknya namun yang dilhat sekarang kepedulian masyarakat
terhadap keadaan dilingkunganya sangat kurang dan hilangnya sikap saling
menghormati dan menghargai dilingkungan masyarakat.87
Dari penelusuran penelitian di lapangan, banyak peneliti temukan beberapa
hal yang digolongkan sebagai pergeseran nilai moral sosial. Berdasarkan
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pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti kumpulkan, diperoleh
beberapa prilaku yang mengarah kepada pergeseran nilai moral soaial tersebut,
misalnya prilaku mencuri88. Berdasarkan observasi penelitian dilapangan, prilaku
mencuri tersebut banyak dilakukan oleh remaja Desa Sako-suban. Fenomena ini
peneliti temui setelah melakukan wawancara dengan ibu Ulyati masyarakat Desa
Sako-suban yang menjadi korban pembobolan rumah oleh sekumpulan remaja
yang ada di Desa Sako-suban sendiri. Berikut keteranganya kepada peneliti
sendiri:
[S]aya pernah menjadi korban pembobolan rumah oleh sekumpulan remaja desa
sini, yang mana pada waktu itu sekitaran bulan November 2018 yang mana pada
waktu itu pada malam hari setelah saya pulang dari yasinan dirumah warga yang
cukup lumayan jauh jaraknya dari rumah pada saat saya pulang saya merasa ada
yang aneh dari pintu dapur saya yang sudah agak terbuka nah pada saat saya cek
alangkah terkejutnya saya melihat dinding rumah saya papan nya sudah terbuka
lebar dan ternyata tabung gas saya sudah tidak ada lagi ditempatnya, tabung gas
saya yang hilang yaitu ukuran besar 1 dan ukuran kecil 1 dan setelah saya cek
lagi rumah saya Alhamdulillah tidak ada lagi yang hilang selain tabung gas
tersebut.pernah juga waktu itu sekitaran tahun 2016 an lah saya sudah lupa bulan
berapa rumah saya pernah juga dibobol maling dan saat itu yang hilang hanya
duit yang jumlahnya seekitar 800 ribuan.89

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Nilai Moral di Masyarakat
Menurut peneliti kerusakan moral saat ini sudah sampai pada kondisi yang
sangat memprihatinkan. Dan itu terjadi pada semua level masyarakat, anak-anak
remaja hingga orang dewasa. Maraknya kenakalan dikalangan remaja;
berbohong, mencuri, bermain judi, dan bermain game yang tidak kenal waktu
hingga berbagai prilaku menyimpang lainya merupakan bukti bahwa moral
masyarakat kita sudah rusak. Kemajuan teknologi justru menambah cepatnya
virus ini menjalar ditengah masyarakat kita. Sehingga hal itu dapat kita rasakan
secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. 90

88

Hasil observasi, Desa Sako-suban kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 maret 2020.
Ulyati (IRT), masyarakat Desa Sako-suban, Wawancara dengan Penulis, 27 maret
2020, Kabupaten Musi Banyuasin.
90
Hasil observasi, Desa Sako-suban kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 maret 2020.
89

57

Berdasarkan data dilapangan, yakni di Desa Sako-Suban dapat disajikan
hasil penelitian tentang faktor penyebab terjadinya pergeseran moral masyarakan
Desa Sako-Suban. Dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
1. Kurangnya Kontrol orang tua
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh bapak Sugito selaku ketua masjid dan
merupakan tokoh agama masyarakat di Desa Sako-suban, sebagai berikut:
[B]egini ya menurut bapak prilaku anak-anak di Desa Sako-suban sekarang ini
sangat memprihatinkan, kita tidak bisa menyalakan siapa-siapa karena orang tua
nya juga begitu kelakuanya contohnya saja solat berjamaah dimasjid, ini yang
bapak temui setiap hari mengapa masjid sepi, kegiatan masjid tidak berjalan, kita
tidak bisa menyalakan remaja nya orang tua nya saja malas untuk kemasjid,
seumuran remaja ini kan butuh yang namanya contoh, butuh panutan dan butuh
diajak sedangkan sosok untuk dijadikan panutan didalam rumah saja tidak ada.
Misalnya begini bagaimana anak nya mau kemasjid pas waktu solat magrib
sedangkan ibunya saja belum pulang dari ngerumpi, belum pulang dari main
bola volly.91
Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sako-suban khususnya
dikalangan remaja melakukan prilaku immoral adalah orang tua. Remaja yang
kurang perhatian dari orang tua, remaja yang tidak mendapat penerimaan dan
pengakuan yang utuh dari orang tua, serta komunikasi yang buruk antara orang
tua dan remaja cendrung terjerumus dalam prilaku immoral. Sehingga dengan kata
lain, parenting style atau pola pengasuhan pada anak sangatlah penting untuk
mencegah kemerosotan moral pada masyarakat khususnya dikalangan remaja.92
Pada dasarnya seorang anak cendrung memilih linkungan yang baik
tempat dia bergaul apabila dia mendapatkan bimbingan dari orang tua. Karena
tugas

dari

orang

tua

adalah

mengawasi

remaja

dalam

pergaulanya

(Rachman:2014) menurut „Ulwan (2012) seorang anak yang tidak mndapatkan
perhatian, kasih sayang dan bimbingan orang tua layaknya seperti anak yatim
yang hidup terasing pola pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dalam
kehidupan anaknya tetapi tidak ada permintaan atau kontrol dari orang tua disebut
dengan indulgent parenting, (Santrock, 2010). Menurut Carr (2019), anak
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dilepaskan tanpa pengasuhan tanpa memerlukan tanggung jawab dari setiap sikap
dan tingkah laku perbuatan anak-anaknya sesuai dengan hasil penelitian ini,
bahwa sahnya control orang tua terhadap anak sangatlah kurang.93 Seperti halnya
orang tua yang jarang mengontrol keseharian anak dalam bersikap pada orang
lain, orang tua tidak mengontrol ibadah anak dan ketika anak berada jauh dari
mereka anak jadi terbiasa dengan kehidupan yang bebas kontrol dari orang tua.
Sehingga pergeseran nilai-nilai moral masyarakat yang diakibatkan oleh kurang
nya control orang tua menimbulkan perermasalahan seperti mencuri, berjudi,
brbohong dan prilaku immoral lainya.94
a. Pola didik orang tua menurut psikolog
Menurut pandangan psikologi barat, ada empat (4) tipe parenting style yang
dikemukakan oleh Baumrind di santrock (2010); Authoritarian parenting,
authoritative parenting, nenglectfull parenting, dan induelgent parengting.95
Dalam teori ini Baumrind mengatagorikan parenting style berdasarkan 2 kategori
utama yaitu yang pertama responsip yang mencakup kehanggatan, penerimaan,
support, dan sensitivitas. Yang kedua, permintaan yang didalamnya ada unsur
disiplin, permintaan yang sesuai dengan kematangan umur, dan kontrol (Carr
2009).
1.

Authoritarian parenting (restriktif parenting)
Adalah pola pengasuhan yang menekankan pada larangan, dan hukuman,

dimana dalam hal ini orang tua memaksakan anaknya untuk mengikuti perintah,
serta menghargai pekerjaan dan usaha orang tua (Santrock, 2010). Orang tua yang
menerapkan parenting style ini tinggi permintaannya tetapi tidak responsip
terhadap kebutuhan psikologis anak-anaknya (Carr, 2009).
2.

Authoritative parenting
Memotivasi anak-anaknya untuk menjadi anak yang mandiri tetapi masih

mempunyai batasan-batasan dan control dari orang tua (santrock, 2010). Dalam
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pola pengasuhan ini, orang tua mempunyai permintaan dan responsif yang tinggi.
Hal ini ditunjukan dengan memberikan bimbingan pada anak-anak dengan sikap
yang baik. Mereka meletakan standart yang dan menerapkan control yang tegas
jika bimbingan dari orang tua diperlukan. Orang tua ini juga memahami hak-hak
individual anaknya dengan mmberikan ppenjelasan setiap tindakan dan disiplin
yang diterapkan dirumah. Setiap tindakan disiplin yang diambil lebih kepada
tindakan supportif dari pada memberikan hukuman. Selain itu komunikasi yang
baik serta dua arah sangat dianjurkan (carr,2009). 96
3.

Neglectfull parenting (uninvolved parenting)
Dimana pada pola pengasuhan ini orang tua sama sekali tidak terlibat dalam

pengasuhan anak-anaknya. Mereka menolak tanggung jawabnya sebagai orang tua
dan perkembangan anak-anaknya (carr,2009).
4. Indulgent parenting
Adalah pola pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan
anak-anaknya tetapi tidak ada permintaan atau control dari orang tua
(santrock,2010), anak dilepaskan tanpa pengawasan dan tidak memerlukan
tanggung jawab dari setiap sikap dan tingkah laku peruatan anak-anaknya
(carr,2009).
b. Pola didik orang tua menurut islam
Kemudian pola pengasuhan atau parenting style dalam islam. Didalam
buku tarbiyatul aulad fil islam (pendidikan anak dalam islam). „Ulwan (2012)
menyampaikan: “betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik
anak-anaknya, dan mengancam mereka dengan azab yang besar jika mereka
meninggalkan dan meremehkan atau berkhianat”. 97
Secara umum Allah telah memberikan pedoman untuk saling mengingatkan
dan menjaga dalam keluarga, sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam
surah At-Tahrim 66:698
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غهَبظٌ شِدَادٌ نَّب
ِ ۡہَب َيهٰٰٓ ِئکَ ٌۃَٛۡکُىۡ ََبزًا َّٔ قُٕۡدُہَب انَُّبضُ َٔ انۡحِجَبزَ ُة عَهِٛسکُىۡ َٔ اَہۡه
َ ٍَۡ اٰيَ ُٕۡا قُٰٕۡۤا َاَۡ ُفُِّٚہَب انَّرَٰٰٚۤبٚ
ٌَُُۡٔؤۡيَسٚ ٌ يَب
َ َُٕۡفۡعَهٚ َٔ ۡعۡصٌَُٕۡ انهّٰ َہ يَبٰۤ َا َيسَہُىَٚ
Artinya:
“Wahai orang-orang beriman peliharalah diri mu dan keluarga mu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperinthakan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan yang
diperintahkan” (QS. At-Tahrim (66):6)
Selain itu dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali menekankan
pentingnya memberikan perhatian kepada anka-anak, berkewajiban melaksanakan
urusanya, dan mendidiknya („Ulwan, 2012). Salah satu diantaranya Rasulullah
SAW bersabda:” Seorang laki-laki adalah pemimpin didalam keluarganya dan ia
bertanggung jawab terhadap keluarganya itu. Dan seorang wanita itu adalah
pemimpin didalam rumah suaminya dan ia bertanggung jawab terhadap apa-apa
yang dipimpinya itu … “(HR. Bukhari dan Muslim). 99
Mengeni pentingnya orang tua dalam mendidik anak nya juga ditekankan
oleh Al-Ghazali melalui Noval (1993) bahwa manusia dilahirkan sebagai tabula
rasa, dan anak-anak mendapatkan personality dan karakteristik, tingkah laku
melalui lingkungan tempat dia berada. Keluarga mengajarkan bahasa, kebiasaan,
dan tradisi agama yang pengaruhnya tidak dapat dihindari. Karena itu, menurut
Al-Ghazali orang tua lah yang punya tanggung jawab utama dalam mendidik
anak-anaknya. Orang tua mendapatkan ganjaran apabila anaknya melakukan
kebaikan, dan menanggung beban atas kesalahan mereka. Selanjutnya, Al-ghazali
juga menekankan pada pentingnya pembentukan karakter pada masa kanak-kanak.
Pola pengasuhan yang baik akan memberikan karakter yang baik pada anak-anak
dan membantu mereka hidup dijalan yang benar. Sedangkan pola pengasuhan
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yang salah akan mengacaukan karakternya dan susah untuk dibawa kembali
kejaalan yang benar. 100
Menurut „Ulwan (2012) parenting style yang baik adalah mendidik anak
dengan keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasihat,
mendidik dengan perhatian atau pengawasan, dan mendidik dengan hukuman,
apabila parenting style diterapkan dalam keluarga maka tujuan pendidikan dalam
islam akan tercapai. Tujuan pendidikan dalam islam adalah membentuk manusia
yang berkepribadian islam Rachman, (2012). Menurut Ahmad (2009),
keperibadian islami adalah keperibadian yang berhubungan dengan yang maha
pencipta, dimana manusia diciptakan untuk menunaikan ibadahnya kepada Allah
SWT. Kemudian keperibadian islam adalah kepribadian yang sarat akan etika dan
moral berdasarkan Al-Qur‟an dan pengajaran yang disampaikan oleh Nabi
Muhammad SAW.101
2. Kurang tertanamnya nilai religius masyarakat
Darajat (1973:16) mengemukakan semakin jauh masyarakat dari ajaran
agama, semakn susah memelihara moral orang dalam masyarakat tersebut dan
semakin kacaulah suasana karena semakin banyaknya pelangaran-pelanggaran
atas hak dan hukum. Kurang tertanamnya nilai religius karena kurangnya
partisipassi masyarakat dalamkegiatan keagamaan. Masyarakat sekarang cendrung
lebih suka berkumpul dan berbincang-bincang di rumah, berjudi dan lain
sebagainya. 102
Asri Budiningsih mengutip pendapat Dewey dan Baron bahwa moral
diartikan sebagai “hal-hal yang berhubungan dengan nilai susila” dan “hal-hal
yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau
benar”. Dengan demikian moral mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai
manusia. Dalam hal ini, kurang tertanamnya nilai keagamaan dimasyarakat Desa
Sako-suban yaitu perilaku manusia yang mengacu kepada nilai baik buruk
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berdasarkan norma-norma Agama Islam. Pentingnya arti agama dalam kehidupan
mengharuskan manusia meyakini sistem nilai dalam agama.103
Glock dan Stark menguraikan ada lima aspek yang terkait dengan
pengamalan agama, yaitu ideologi, ritual, intelektual, pengalaman keagamaan, dan
kegiatan keagamaan sehari-hari. Dalam kehidupan praktis, hal ini menunjukkan
pengamalan agama meliputi aspek pemahaman terhadap ajaran agama,
pelaksanaan ibadah ritual, pemahaman terhadap kitab suci, kajian agama dalam
meningkatkan pengetahuan dan penghayatan terhadap agama, dan pengamalan
agama sehari-hari dalam kehidupan individual dan sosial.104
Abdul Jamil mengutip pendapat Wach menyebutkan bahwa pengamalan
agama meliputi: pemikiran (thought), tindakan (action), dan persekutuan
(followship). Artiannya bahwa pengamalan agama meliputi pemahaman ajaran
agama, adanya pengamalan agama rutin sehari-hari, dan adanya keikutsertaan
dalam kelompok keagamaan. Dengan demikian, berdasarkan teori di atas
kehidupan beragama yaitu sejumlah kegiatan yang dilakukan sebagai manifestasi
pemahaman dan pengamalan agama. Kegiatan tersebut meliputi:
(1) kegiatan pendalaman ajaran agama,
(2) pengamalan agama meliputi ibadah rutin sehari-hari,
(3) kegiatan sosial keagamaan,
(4) perilaku sesuai dengan nilai agama, dan
(5) ketaatan terhadap hukum,
(6) kesesuaian kegiatan makan dan berpakaian dengan ajaran.105
Namun peneliti setelah melakukan observasi dilapangan mendapati keadaanya
sebaliknya yang terjadi dimasyarakat Desa Sako-suban, informasi ini peneliti
dapat setelah melakukan wawancara dengan bapak Amir Jahamim, bapak Sugito,
dan ibu Peni Kartika Sari, berikut keteranganya:
[K]alau menurut saya, mengapa banyak ditemukan prilaku-prilaku yang
menyimpang ini itu karena kurang tertanamnya nilai agama disetiap diri
individu, coba kalau mereka paham pasti sedikit banyaknya mereka akan takut
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untuk melakukan peruatan-perbuatan tersebut. Coba saja bandingkan anakanak remaja didesa ini yang sekolah pesantren dengan yang tidak sekolah jelas
sekali bedanya dari cara bersikap mereka dengan yang lebih tua saja sangat
beda.106
[K]egiatan keagamaan di Desa Sako-suban ini tergolong buruk, masjid sepi
kecuali saat-saat tertentu saja, seperti misalnya solat berjamaah 5 waktu itu
masih belum terlaksana secara maksimal, kesadaran masyarakat untuk
menunaikan perintah Allah masih sangat kurang.107
[D]ulu ada pengajian untuk anak-anak setiap sore sekarang sudah tidak ada lagi
karena murid-murid yang diajari tidak terlalu banyak dan juga guru nya cuma
satu jadi tidak bisa bergantian, memang anak-anak disini semangat belajarnya
kurang dan kontrol dari orang tua juga kurang .108
3. Kurangnya kontrol sosial masyarakat
Kontrol sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah
penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk
berprilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya
kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang
berprilaku menyimpang atau membangkang namun dari hasil penelitian yang
peneliti lakukan bahwa kontrol sosial masyarakat sangat kurang dimana
masyarakat hanya menasehati tanpa ada melakukan hal seperti sosialisasi atau
mendatangkan Da‟i khusus untuk memperbaiki akhlak masyarakat.109
Terkait akan informasi ini, peneliti peroleh setelah melakukan wawancara
dengan bapak Jimmy Arsya, berikut keteranganya:
[M]emang belum ada peraturan desa terkait hukuman untuk warga-warga yang
kerap bermain judi dan kegitan yang lain-lain yang tergolong menyimpang, dari
sejak dahulu memang belum ada tapi untuk sekarang dan seterus nya InsyaAllah
akan dibuatkan peraturan desa, namun kebijakan ini tidak bisa berjalan cepat
karena perlu musyawara dengan tokoh-tokoh masyarakat bagaimana
sebaiknya.110
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4. Latar Belakang Pendidikan
Sekolah adalah tempat transfer pengetahuan dan nilai. Sekolah merupakan
tempat dan wahana dalam mewariskan nilai-nilai yang dianut sesuai dengan
orientasi sekolah masing-masing. Dalam Sistem Pendidikan Nasional berbagai
jenis dan jenjang pendidikan. Namun dalam sistsem Kepemimpinan Kepala
Sekolah tersebut tidak dikenal dualisme pendidikan, yaitu “pendidikan umum”
dan “pendidikan agama”. Muhaimin menyatakan bahwa sekolah harus dipahami
sebagai “organisasi pembelajar”. Organisasi pembelajaran menuntut setiap
komponen dalam organisasi sekolah tersebut bekerja sama dalam memberikan
kesempatan dan mendorong setiap individu di dalamnya untuk terus belajar dan
meningkatkan kapasitas dirinya.
Sehubungan dengan sekolah sebagai “pendidikan umum” dan madrasah serta
perantren sebagai “pendidikan agama” tentu memiliki nilai-nilai organisasi yang
berbeda pula. Meskipun dalam tujuan pendidikan sama, namun sebagai sekolah
bercirikan keislaman yang melekat pada madrasah dan pesantren memberikan
karakteriktik berbeda dengan sekolah. Tentu saja, secara teoretis perwujudan nilai
keislaman tersebut tampil dalam tujuan pendidikan madrasah dan pesantren.
Demikian pula dengan sekolah, baik umum maupun kejuruan.
Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, pergeseran moral masyarakat
Desa Sako-suban ini khususnya dikalangan remaja disebabkan oleh tingkat
pendidikan terkait akan informasi ini peneliti peroleh setelah melakukan
wawancara dengan ibu Asti Sri Sangkut, S. Pd seorang guru di Desa Sako-suban,
yang menuturkan kepada peneliti sebagaimana berikut:
[K]alau menurut saya tidak semua remaja yang prilakunya dikatakan
menyimpang lah yah, banyak juga yang dikatakan baik akhlak nya seperti
anak-anak yang baru pulang dari pesantren itu kan sering juga kemasjid
kemudian dengan orang tua hormat, nah terkait dengan para remaja-remaja
yang dikatakanlah menyimpang ini menurut saya karena kurang nya
pendidikan karena kan rata-rata yang seperti itu banyak yang tidak sekolah,
pendidikanya tidak sampai tamat SD.111
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C. Pendekatan Komunikasi Persuasif yang dilakukan Tokoh Agama
Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif.
Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang mempunyai tujuan untuk
mengubah sikap, keyakinan atau perilaku individu maupun kelompok lain melalui
transmisi beberapa pesan.112
Pada dasarnya komunikasi persuasif merupakan komunikasi dengan tujuan
untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok kearah yang lebih
baik,113 demi tercapainya tujuan tersebut, komunikator harus mampu untuk
memberikan pemahaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pada
pembahasan ini yang menjadi komunikator pada komunikasi persuasif adalah
tokoh agama. Begitu juga dengan bentuk aktivitas komunikasi persuasif tokoh
agama di Desa Sako-suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi
Banyuasin merupakan bentuk dari proses penyampaian informasi dengan tujuan
mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik yaitu sesuai dengan ajaran
agama Islam.
Pendekatan dalam komunikasi persuasif yaitu untuk mempengaruhi sikap,
nilai-nilai, pendapat dan prilaku persuade atau penerima, maka pendekatan yang
digunakan dalam mengkaji komunikasi persuasif adalah pendekatan pisikologis
menurut Larson (1986), pendekatan terhadap studi persuasi kontemporer,
dilakukan melalui teori-teori perubahan sikap, konsitensi, belajar, social
judgment-involviment, dan teori efek media masa.
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Sependapat dengan Larson, simons (1976), menjelaskan bahwa mengkaji
komunikasi persuasif dapat didekati melalui teori-teori behavioristik, seperti teoriteori belajar, bersepsi, fungsional dan teori keseimbangan.
Tidak jauh berbeda dengan kedua ahli komunikasi diatas Applebau dan
Anantol (1974) menyebutkan bahwa pendekatan yang bisa digunakan dalam
menkaji komunikasi persuasive adalah melalui teori-teori belajar konsistensi
kongnitif social judgment-involviment, dan pendekatan fungsional.114
Menurut hasil observasi dilapangan komunikasi persuasif yang dilakukan
oleh tokoh agama dalam mengatasi pereseran nilai moral masyarakat Desa Sakosuban ada beberapa cara yaitu:
1. Melakukan komunikasi secara personal
Pendekatan yang dilakukan tokoh agama dalam mengatasi pergeseran nilai
moral masyarakat Desa Sako-suban Kecamatan Batanghari Leko yaitu yang
pertama dengan melakukan komunikasi secara personal, dengan pendekatan ini
parah tokoh agama dengan mudah melakukan pendekatan secara mendalam
terhadap masyarakat.
Informasi ini peneliti peroleh setelah melkukan wawancara dengan bapak
Sugito dan bapak Amir Jahamim selaku tokoh Agama, berikut keterangannya;
[K]ami melakukan pendekatan dengan cara mengajak para pemuda bercerita,
kalau bertemu, atau misalnya tidak sengajah bertemu, dengan seperti itu
mereka lebih santai menceritakan apa yang sedang mereka hadapi, kemudian
kalau becerita dengan secara personal mereka lebih terbuka. 115
[M]emang kami sering melakukan komunikasi secara personal dengan para
pemuda yaitu dengan mengajak mereka bercerita dengan menyelipkan sedikit
banyak nya nasehat untuk mereka karena parah pemuda-pemuda ini pada
dasarnya butuh arahan. 116
2. Melakukan pendekatan
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Bapak Sugito dan bapak A. Rifa‟i memberikan informasi tentang bagaimana
pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukannya selaku tokoh Agama di Desa
Sako-suban, berikut penjelasanya:
[K]ami selaku tokoh agama melakukan pendekatan kepada para orang tua yaitu
dengan cara menasehati dan mencoba mengajak mereka agar bisa menjadi
contoh yang baik untuk anak-anak mereka yaitu para remaja, karena kan orang
tua lah yang paling berpengaruh dalam hal ini 117
[K]emudian kami melakukan pendekatan dengan cara memahami masalah apa
yang sedang di hadapi para masyarakat khusus nya remaja sehingga membuat
merekan dengan mudahnya melakukan prilaku immoral dengan mudahnya dan
tanpa ada rasa bersalah sedikitpun.118
Kemudian peneliti setelah melaukan observasi dilapangan dapat peneliti
simpulkan mengapa pergesran nilai moral ini sudah melekat dimasyaraat karena
pada dasarnya Desa Sako-suban ini tidak terlalu kental hukum adat mau pun ilmu
agamanya, masyarakat disini pun cendrung tidak terlalu perduli dengan
lingkungan sekitar..119 kehidupan masyarakat Desa Sako-Suban yang memiliki
sejarah panjang (tua) dan tinggal didalam hutan tidak jauh berbeda dengan
masyarakat pada umumnya. Kepatuhan masyarakat Desa Sako-Suban terhadap
hukum adat tidak terlalu kental bahkan cendrung diabaikan dalam kehidupan
sehari-hari. Hal tersebut di karenakan dianggap terlalu mengikat. Hukum adat
hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, antara lain hukuman pada saat
terjadi pencurian di tentukan dengan rembukan untuk mendenda tersangka serta
juga di terapkan hukum adat dalam pernikahan.120
3. Saling mengingatkan
Peneliti juga berkesempatan mewawancarai bapak A. Rifa‟i yang merupak
salah satu tokoh agama dan juga merupakan salah satu imam juga di masjid AlMuhtadin Desa Sako-suban, berikut penjelasanya:
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Sugito (tokoh Agama), masyarakat Desa Sako-suban, Wawancara dengan Penulis, 25
maret 2020, Kabupaten Musi Banyuasin.
118
A.Rifa‟i (tokoh Agama), masyarakat Desa Sako-suban, Wawancara dengan Penulis,
25 maret 2020, Kabupaten Musi Banyuasin.
119
Hasil observasi, Desa Sako-suban Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 5 April 2020
120
Tim penyusun, Buku I: Profil Desa Sako-suban, (Sako-suban: Pemerintahan Desa
Sako-suban, 2010), hal 2.
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[U]paya pendekatan yang dapat kami lakukan adalah dengan selalu
mengingatkan mereka agar selalu diberada dijalan yang benar, kemudian parah
anak cucu, tetangga, kerabat ini selalu diarahkan untuk menjauhi perbuatanperbuatan yang kurang baik. Kalau kegiatan pendekatan khusus belum ada ya,
karena kan ini bukan hanya bersangkutan dengan kami melainkan
pemerintahan desa yang berhak atas hal ini 121
Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa harus ada peran dari
pemerintah desa terlebih dahulu untuk melaksanakan tugas yang berat ini,
fenomena pergeseran nilai moral ini memeng cukup berat, rintangan yang akan
dihadapi juga tidak mudah.
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A. Rifa‟i (imam masjid), Masyarakat Desa Sako-suban, Wawancara dengan Penulis,
25 maret 2020, Kabupaten Musi Banyuasin.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan diatas, berdasarkan hasil penelitian lapangan
yang dipadukan dan didukung dengan teori dan buku penunjang dapat penulis
simpulkan:
1. Bentuk-bentuk pergeseran nilai moral masyarakat di Desa Sako-suban,
dapat dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu Pertama pergeseran nilai
moral individual, nilai moral individual ini merupakan pergeseran nilai yang
menyangkut aturan yang perlu dilakukan manusia dalam kehidupan
pribadinya. Kedua pergeseran nilai moral religius atau ketuhanan, Nilai
moral religius berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan
berdasarkan keyakinan dan kepercayaanya. Ketiga pergeseran nilai moral
sosial. Yaitu pergeseran nilai moral yang menyangkut tentang hubungan
manusia dengan manusia lain dalam kehidupan masyarakat atau lingkungan
disekitarnya.
2. Factor penghambat dan pendukung dalam mengatasi pergeseran nilai moral
di Desa Sako-suban, Pertama yaitu komunikator, komunikator disini yaitu
tokoh agama, pengetahuan nya dibidang agama dan moral yang cukup luas
serta keahlian yang dimilikinya. Kedua yaitu masyarakat, banyak juga
warga masyarakat Desa Sako-suban yang menerima arahan dan nasihat
dengan baik. Faktor penghambat, antara lain Pertama kebiasaan Kedua
waktu Ketiga kurangnya sarana dan prasarana.
3. Upaya penaggulangan pergeseran nilai moral masyarakat Desa Sako-suban
Pertama upaya preventif, berupa teguran dan peringatan, suatu tindakan
pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau mengurangi
kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.
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Kedua upayah represif, berupa hukuman dan sanksi merupakan suatu
tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu
pelanggaran atau juga peristiwa buruk.
B. Implikasi penelitian
Sesuai dengan skripsi yang penulis susun mengenai komunikasi persuasif
Tokoh Agama dalam mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat Desa Sakosuban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, maka penulis
dapat memberikan saran-saran yang berguna untuk bahasan masukan pembaca
yaitu sebagai berikut:
1. Untuk jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Bahwa jurusan ini sangat
dibutuhkan diberbagai lembaga salah satunya yaitu masyarakat. Sehingga
dapat memberikan sumbangsih dan solusi dalam mengatasi permasalahan
yang ada pada masyarakat.
2. Untuk Perangkat Desa Sako-suban dan tokoh masyarakat untuk lebih bisa
memberikan fasilitas pada kegiatan pengajian dan kegiatan sebagainya di
masyarakat, karena manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dalam
mengikuti pengajian banyak sekali yang positif.
3. Untuk masyarakat lebih meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan
pengajian dan sebagainya yang berguna untuk menambah wawasan,
pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran-ajaran agama Islam.
4. Untuk Tokoh Agama jangan cepat merasa puas dengan hasil yang sudah
didapatkan. melainkan pengaruh positif yang sudah ada pada masyarakat
justru menjadi tantangan bagi Tokoh agama agar dapat meningkatkan dan
mempertahankan pengaruh positif tersebut.
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Komunikasi persuasif tokoh agama dalam mengatasi pergeseran nilai moral
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Sugito
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2.

A. Rifa „I

Tokoh Agama
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Tokoh Agama
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Jimmy Arsya

KAUR Pemerintahan

5.

Peni Kartika Sari, S.Pd

Guru Mengaji

6.

Asti Sri Sangkut, S.Pd
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7.

Erna Paku Sari

Guru PAUD
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Joni Arnis

Masyarakat

9.

Ica intan sari

Remaja

10. Rafik

Remaja

11. Alan Saputra

Remaja

12. Ratih

Remaja

13. Amir Jahamim

Masyarakat

14. Iskandar

Masyarakat

15. Ulyati

Masyarakat
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Gapura Desa Sako-Suban
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Conocophillips

Perbatasan dengan PT Batubara

Kondisi jalan menuju Desa SakoSuban
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Balai pertemuan Desa Sako-Suban
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Remaja Desa Sako-Suban

Wawancara dengan Alan
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Wawancara dengan ica dan rati yang
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Remaja yang sedang bermain game
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Remaja yang sedang berkumpul
untuk begadang
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