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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tokoh masyarakat memiliki kedudukan sosial dan dihormati 

dilingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena mereka memiliki 

kedudukan serta sebagai wadah pengaduan masyarakat dan sekaligus sebagai 

penasehat dalam masyarakat, Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh 

masyarakat sangatlah setnifikan, dikarnakan tokoh masyarakatlah dianggap 

sebagai orang yang mampu memberikan ide-ide serta pemecahan masalah 

dikalangan masyarakat. 

Dalam masyarakat tentunya banyak sekali masalah-masalah yang 

terjadi, terutama masalah perilaku remaja, yang begitu merisihkan 

masyarakat, tentunya masyarakat berharap permasalahan ini agar segera 

dicarikan solusinya oleh tokoh masyarakat. Di Desa Pawan, perilaku remaja 

kian hari semakin menghawatirkan masyarakat setempat, dan para orang tua 

mulai risau dengan kondisi-kondisi anaknya, para remaja tidak lagi 

mengindahkan tata kerama, sopan santun serta sudah merasa wajar ketika 

mereka melakukan perilaku yang salah. 

Kenakalan remaja awalnya adalah  suatu  yang lumrah terjadi  

ditengah  tengah  masyarakat. Namun  kemuadian  membuat  suatu  
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permasalahan ditengah tengah masyarakat. Bahkan sampai ke tahapan 

yang mengkhawirkan, seperti sebagian remaja tidak berpakaian selayaknya 

seperti seorang muslim dan muslimin, tidak lagi mengindahkan budaya sopan 

santun yang sesuai dengan agama, tidak merasa malu pacaran di tempat 

umum, dan banyak lagi permasalahan yang terjadi di desa Pawan. 

Desa Pawan terletak di Kecamatan Rambah, Kecamatan Kota 

Kabupaten Rokan Hulu, yang mana budaya baru banyak sekali masuk 

ditengah tengah masyarakat apalagi bagi remaja, yang sangat labil dan mudah 

terhanyut dalam budaya baru sebagai salah satu contonya, merokok bagi 

remaja putra dianggap ajang mendewasakan diri, nah hal ini sangat jauh dari 

prilaku keagamaan. 

Faktor letak Desa Pawan yang strategis dalam proses perkembangan 

menuju Desa Perkotaan, membuat remaja mudah mengakses berbagai 

perilaku yang menyimpang, inilah yang membuat remaja Desa Pawan berada 

dalam titik kritis akhlak dan moral, dan perlu ada pembinaan perilaku 

keagamaan 

Menyikapi hal ini, seorang tokoh masyarakat sekaligus sebagai 

penasehat dalam masarakat tentunya harus melakukan strategi dalam 

membentengi perilaku remaja tersebut, karna tokoh masyarakat adalah orang 

orang terbaik dalam masyarakat sekaligus penasehat serta  
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dikategorikan sebagai penyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah yang 

mungkar. Allah berfirman dalam Al-qur’an Suroh Ali Imran ayat 110: 

                             

                             

 

Artinya: ”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu 

lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang orang yang beriman menyeru 

kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, selanjutnya Allah 

berfirman  dalam suroh Ali Imran ayat 104: 

                        

  

 

Artinya :  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah 

dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.  

. 

Penulis melaksanakan pra penelitian terhadap remaja Desa Pawan 

Hulu Kecamatan Rambah.Dari pengamatan yang penulis lakukan beberapa 

waktu terakhir ini penulis melihat bahwa remaja Desa Pawan  
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sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Permasalahan yang penulis 

temukan itu diantaranya: 

Pertama, sebagian remaja desa Pawan berpakaian tidak selayaknya 

seperti seorang muslim atau muslimah. Banyak remaja putri yang tidak 

menutup aurat mereka atau menggunakan jilbab gaul. Kedua, masih banyak 

remaja desa Pawan yang kurang hormat dan tidak berprilaku sopan santun 

terhadap orang tua, guru, atau orang yang lebih tua di desa mereka.Ketiga, 

permasalahan yang masih tidak berlandaskan ajaran Islam dilakukan oleh 

remaja.Hal ini seperti pacaran yang sudah diluar batas dan 

sebagainya.Keempat,  penggunaan teknologi yang keliru juga terjadi diremaja 

Desa Pawan, seperti kesalahan pengguna internet karena melihat situs-situs 

yang tidak semestinya mereka lihat. Kelima, pemikiran yang keliru seperti 

harus berpacaran karena merupakan ciri-ciri seorang yang sudah dewasa, atau 

merokok bagi remaja puttra agar dilihat seperti orang dewasa.Keenam : 

Kesalahan pengguna narkoba, minuman keras, tuak, berjudi dan lain 

sebagainya. 

Berangkat dari gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut melalui karya ilmiah dengan judul. Strategi Tokoh 

Masyarakat dalam Membina Perilaku Keagamaan Remaja Desa Pawan Hulu 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 
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B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah berguna agar istilah yang dilakukan dalam penelitian 

ini bisa ditegaskan sehingga tidak menjadi kerancauwan dalam pemahaman 

penelitian ini. Istilah yang digunakan adalah: 

1. Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan 

sebagai “the art of the general” atau seni seseorang panglima yang 

biasanya digunakan dalam peperangan.Namun akhirnya, strategi 

berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan 

ekonomi, sosial, budaya dan agama.
1
 

2. Tokoh Masyarakat 

Tokoh masarakat merupakan seseorang yang paling dituakan serta 

yang memberi nasehat dan pemimpin dalam klompok sosial, yang sangat 

berperan dalam pembinaan masarakat secara menyeluruh.
2
 

3. Pembinaan  

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti bangun. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah sebuah proses 

caramembina, membimbing, mendirikan,
3
 guna untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik.   

                                                             
1
Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 1997). 47. 

2
Muhammad Soim,Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam, 37 

3
depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1060  



6 
 

 
 

4. Perilaku Keagamaan  

Perilaku adalah “ tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan 

atau lingkungan “
4

. Sedangkan “Agama” adalah sistem perinsip 

kepercayaan kepada tuhan dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.
5

Berarti perilaku 

keagamaan adalah tingkah laku yang didasarkan atas kesadaran tentang 

adanya tuhan yang maha Esa.Sehingga mau melaksanakan perintahnya 

dan menjauhi larangannya, serta mewujudkan dalam kehidupan sehari hari 

sebagai karakter diri. 

5. Remaja 

Kata remaja berasal dari bahasa latin “ adolescece “  yang berarti, 

tumbuh, menjadi dewasa, atau dalam perkembangan menjadi dewasa, 

biasanya dikategorikan dalam fase umur kisaran remaja awal : 12 sampai 

15 tahun, fase remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, fase remaja ahir 

kisaran 18 sampai 21 tahun.
6
 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana  

strategi tokoh masarakat dalam membina prilaku keagamaan remaja di Desa 

Pawan Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 

                                                             
4
H.M. sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2009). 193 

5
Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang islam, (Bandung: Al-Maarif, 1980). 139 

6
Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2012) 189 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi tokoh 

masyarakat dalam membina perilaku keagamaan remaja Desa Pawan Hulu 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan 

strategi tokoh masyarakat dalam membina perilaku keagamaan 

remaja 

2) penelitian ini juga berguna untuk tambahan rujukan bagi para Da’i 

khususnya di Kabupaten Rokan Hulu bahwa remaja sekitaran pasir 

pengarayan masih harus diberi suatu Motivasi, dan arahan supaya 

tidak menyimpang dari syari’at Islam 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manejemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S.Sos.I) jurusan Manejemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif  

Kasim Riau.  
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah 

penelitian ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam 6 

(enam)bab: 

BAB I :   Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan 

kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan 

kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian. 

BABIII : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas data serta 

teknik analisis data. 

BAB IV :  Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan strategi tokoh 

masyarakat dalam membina prilaku Keagamaan Remaja Desa 

Pawan Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu serta 

uraian lainnya. 

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan data 

yang didapat untuk kemudian dilakukan analisis guna menjawab 

pertanyaan penelitian. 

BAB VI :     Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


