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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang interaksi sosial remaja di Desa Tanjung 

Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun., Fokus kajian 

penelitian ini melihat interaksi sosial antar remaja yang melanjutkan studi di 

perguruan tinggi dengan yang tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi serta 

yang bekerja di beberapa kota bahkan diluar negeri. Pentingnya interaksi sosial 

disebabkan adanya kontak dan komunikasi, sehingga didalam hubungan antar 

remaja baik yang melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan yang tidak 

melanjutkan studi di perguruan tinggi dapat saling berkomunikasi. Interaksi tidak 

harus bertatap muka tetapi bisa melalui media massa atau alat tehnologi yang 

semakin maju sampai sekarang ini salah satunya adalah handpone yang dapat 

menghubungan individu satu dengan yang lainnya untuk saling berkomunikasi 

dan berinteraksi. Apalagi remaja yang sama-sama berasal dari satu daerah 

memiliki hubungan persahabatan, berasal dari desa, dan mempunyai solidaritas 

yang tinggi yang kemudian terpisah karena ada yang melanjutkan studi di 

perguruan tinggi dan ada yang tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi sosial 

remaja di Desa Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten 

Karimun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Informan didalam penelitian ini dipilih dengan 

teknik Purposeful Sampling. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 8 

orang. 

Hasil dalam penelitian ini adalah interaksi sosial remaja di Desa Tanjung 

Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Interaksi antar remaja di 

Desa Tanjung Berlian mulai merenggang atau ada jarak di antara sesama remaja. 

Ketika sekolah SMA mereka saling bertemu sapa, terlibat dalam beberapa bidang 

seni dan organisasi tetapi setelah mereka terpisah disini mulai muncul batasan-

batasan antara yang melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan yang tidak 

melanjutkan studi di perguruan tinggi. Mulai muncul batasan-batasan dikalangan 

remaja di Desa Tanjung Berlian sehingga menimbulkan sikap prasangka oleh para 

remaja dan mereka saling bersaing untuk terlihat lebih menonjol.  

Saran untuk remaja di Desa Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara yaitu 

diharapkan menjaga komunikasi meskipun tidak bertatap muka. Karena sama-

sama remaja asal Desa Tanjung Berlian maka diharapkan dapat saling berinteraksi 

dan mempunyai visi dan misi untuk membangun Desa lebih maju.  

 

 

Kata Kunci Interaksi sosial, Remaja Desa Tanjung Berlian 
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ABSTRACT 

 

 

This study examines the social interaction of teenagers in the village of 

Tanjung Diamond City District Kundur North Karimun., Focus of research studies 

have viewed social interaction among adolescents who study in college with who 

did not continue their studies at universities and working in several cities and even 

beyond country. The importance of social interaction caused their contact and 

communication, so that in the relationship between adolescents either continue 

their studies in college with who did not continue their studies in college can 

communicate with each other. Interactions do not have to meet face to face but 

can through the mass media or means of increasingly advanced technology to 

present one of them is handpone that can connect people to each other to 

communicate and interact. Moreover, adolescents who are both derived from one 

area have a friendly relationship, comes from the same village, and have a high 

solidarity which then separate as there is for further study in college and there are 

not continuing their studies in college. 

The purpose of this study was to determine the social interaction of 

teenagers in the village of Tanjung Diamond City District North Kundur Karimun. 

The method used is a qualitative research with a qualitative descriptive approach. 

Informants in this study were selected by purposive sampling technique. The 

number of informants in this study were 8 people. 

The results in this study is the social interaction of teenagers in the village 

of Tanjung Diamond District of North Kundur Karimun. Interaction among teens 

in the village of Tanjung Diamond began to thin or no distance among 

adolescents. When they met each other high school sapa, is involved in several 

fields of art and organization but once they were separated here began to emerge 

boundaries between who continue their studies in college with who did not 

continue their studies in college. Limitations began to emerge among young 

people in the village of Tanjung Diamond causing prejudice by the teens and they 

compete with each other to look more prominent. 

Suggestions for teenagers in the village of Tanjung Diamond District of 

North Kundur which is expected to maintain communication though not face to 

face. Because both teenagers from the village of Tanjung Diamonds are then 

expected to interact and have a vision and a mission to build a more advanced 

village. 

 

Key words: social interaction, Youth Diamonds 
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INTERAKSI SOSIAL REMAJA DI DESA TANJUNG BERLIAN 

KOTA KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN 

KARIMUN 

 

A. Latar Belakang 

Interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial, dapat 

didefinisikan sebagai hubungan-hubungan timbal-balik antara individu dengan 

individu, kelompok dengan kelompok, serta antara individu dengan kelompok. 

Interaksi sosial itu terjadi sejak dua orang bertemu saling menyapa, berjabat 

tangan, saling berbicara atau bahkan berkelahi. Walaupun mereka bertemu tidak 

saling berbicara atau menyapa atau berjabat tangan interaksi sosial itu pun terjadi, 

hal ini disebabkan mereka masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang 

menyebabkan perubahan-perubahan dan perasaan ataupun syarat orang-orang 

yang bersangkutan misalnya wangi, bau keringat, suara, berjalan-jalan dan 

sebagainya. Hal ini menimbulkan  kesan di dalam fikiran seseorang yang 

kemudian menentukan tindakan apa yang dilakukannya (Nazir:2008,hal:23). 

Interaksi sosial terjadi karena manusia tidak dapat lepas dengan manusia 

yang lain,  maka dari itulah dalam suatu kehidupan sosial sangat lah penting 

adanya Interaksi Sosial. Menurut Aristoteles manusia itu adalah Zoon Politicon 

artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin 

bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka 

bermasyarakat dan sifatnya suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut 

makhluk social (http://dtiawarnet.blongspot.Com/2009/04). 
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Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial karena adanya modernitas, 

hal ini dapat dilihat salah satunya ialah kebudayaan. Kebudayaan adalah nilai, 

keyakinan, perilaku dan materi (material objects) yang mengatur kehidupan 

masyarakat. Komponen kebudayaan adalah simbol, bahasa, nilai dan keyakinan. 

Simbol membuat hidup menjadi penuh makna. Bahasa adalah sistem simbol yang 

memungkinkan anggota masyarakat berkomunikasi satu sama lain, bahasa bisa 

berupa lisan dan bisa pula berupa tulisan dengan berbagai macam huruf. 

Kemudian nilai terkait dengan persoalan apa yang layak dilakukan dan harus 

dihindari bagi orang yang terhimpun dalam kelompok, komunitas atau masyarakat 

tertentu. Sebagian dari simbol, bahasa, nilai dan keyakinan tersebut bisa berubah 

bersamaan dengan perkembangan masyarakat (Macionis dalam Sunyoto Usman 

2012:89). Berkat kemajuan teknologi hubungan antar orang dengan latar belakang 

budaya yang berbeda kini semakin terbuka. Mereka bisa bekerja sama membentuk 

asosiasi bagi upaya memenuhi kepentingan tertentu. Dalam menjalin hubungan 

sosial tersebut masing-masing pihak masih bersikap dan betingkah laku dalam 

bingkai budayanya sendiri, itulah sebabnya dalam menjalin hubungan sosial 

tersebut satu hal yang sulit dihindari adalah kemungkinan terjadi ethnocentris. 

ethnocentris adalah hal yang wajar dalam pergaulan, karena setiap orang memiliki 

ikatan emosional dengan nilai, keyakinan, norma dan kebiasaan masyarakat 

tempatnya berafiliasi. Akan tetapi ethnocentrism bisa melahirkan salah pengertian 

dan konflik, ketika disertai anggapan bahwa nilai, keyakinan, norma dan 

kebiasaan yang di miliki paling baik, paling sempurna dan tidak bisa 

dipertemukan dengan nilai, keyakinan, norma dan kebiasaan milik orang lain.  
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Fenomena interaksi yang berubah saat ini dapat dilihat dari remaja 

mahasiswa yang melanjutkan studi di perguruan tinggi dan yang tidak 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi serta yang bekerja di luar negeri. Interaksi 

yang berubah akibat status sosial yang disandang seseorang mengakibatkan 

adanya perubahan interaksi sesama remaja yang mulai merenggang. Seiring 

dengan perkembangan zaman yang semakin modern tidak menutup kemungkinan 

bagi para remaja yang berasal dari desa dapat mengikuti gaya atau tren di kota 

tempat para remaja melanjutkan perkulihan. Munculnya perubahan yang terjadi 

antar remaja di Desa Tanjung Berlian yang dulunya memiliki hubungan 

pertemanan atau hubungan persahabatan yang baik ketika di bangku sekolah, 

namun ketika ada yang kuliah, ada yang tidak melanjutkan kuliah, bahkan ada 

yang bekerja di luar negeri disini mengakibatkan terjadinya persaingan yaitu 

saling ingin menonjolkan diri bahwa dengan tidak kuliah pun banyak remaja yang 

dapat bekerja di bidang formal. Remaja yang tidak melanjutkan studi di perguruan 

tinggi memanfaatkan skil dan mampu medekatkan diri dengan orang-orang yang 

memiliki jabatan atau wadah keorganisasian, sehingga remaja yang tidak 

melanjutkan studi di perguruan tinggi ada yang menjadi kepala sekolah TK, 

menjadi guru, TU disekolah, dipercaya menjadi ketua dibidang seni yaitu bela diri 

(pencak silat) dan sebagainya. 

Kelompok remaja yang dulunya melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti 

tergabung dalam wadah organisasi, kerja bakti, dan bersosialisasi berbalik 

berubah ketika remaja ini terpisah ada yang melanjutkan studi di perguruan tinggi, 

ada yang tidak melanjutkan studi di peruruan tinggi dan ada yang bekerja di luar 
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negeri. Hal ini menimbulkan cara pandang bagi remaja sesama mereka, ada 

penerimaan yang berbeda terhadap  nilai-nilai dan norma baru yang di dapat oleh 

para remaja mahasiswa ketika mereka pulang ke kampung begitu juga dengan 

remaja yang bekerja di luar negeri. Munculnya sikap prasangka dari remaja yang 

tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi yang berada di kampung 

mengganggap mahasiswa itu sombong, memiliki gaya yang terlalu berlebihan 

dilihat dari gaya berbicara, fashion, dan sikap yang tidak sesuai diterapkan ketika 

mereka ada dikampung. Begitu pula dengan remaja yang bekerja di luar negeri 

atau di kota, juga mendapatkan anggapan dari remaja yang berada di kampung 

bahwa ketika mereka mempunyai sesuatu yang lebih sikap prasangka dengan 

kalimat sombong itu pun muncul. 

. Berdasarkan batasan-batasan dan perubahan interaksi, antara remaja 

mahasiswa dan remaja yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang 

ditemui di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “INTERAKSI SOSIAL REMAJA DI DESA TANJUNG BERLIAN 

KOTA KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN.” 

B. Rumusan Masalah   

 Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat membuat 

suatu perumusan masalah yaitu: Bagaimana interaksi sosial remaja di Desa 

Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun? 
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C. Konsep Operasional  

Secara garis besar interaksi sosial adalah suatu hubungan antar sesama 

manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain baik itu dalam hubungan antar 

individu, antar kelompok maupun antar individu dan kelompok yang mana 

didalamnya terdapat kontak sosial dan komunikasi. 

Mengenai interaksi sosial remaja dalam bermasyarakat atau berinteraksi di 

Desa Tanjung Berlian Kota, penelitian menekankan pada indikator-indikator dari 

tiap bentuk dan faktor pembentuk interaksi yang terdiri dari: 

1. Interaksi asosiatif seperti: 

a. Kerjasama 

Adalah suatu usaha bersama antar remaja di Desa Tanjung Berlian Kota 

Kecamatan Kundur Utara, yang melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan 

yang tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi bahkan yang bekerja di luar 

negeri. 

b. Akomodasi  

Adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara remaja 

yang melanjutkan studi di perguruan tinggi dan yang tidak melanjutkan studi 

di perguruan tinggi serta yang bekerja diluar negeri. Proses penyesuaian 

dapat dilihat dari para remaja ketika pulang kekampung dengan perubahan-

perbahan yang didapat seperti gaya bicara, fashion dan sikap yang diterapkan 

oleh remaja agar dapat memposisikan dirinya sendiri, penyesuaian dilakukan 

untuk meredakan pertentangan. 
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b. Asimilasi  

Adalah proses sosial yang timbul dimana antara remaja di Desa Tanjung 

Berlian kota dengan latar kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara 

intensif dalam jangka waktu lama , sehingga lambat laun kebudayaan asli 

mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru 

sebagai kebudayaan campuran. Kebudayaan yang berbeda disini dapat dilihat 

dari gaya bicara remaja yang melanjutkan studi di perguruan tinggi maupun 

yang bekerja diluar negeri. 

c. Akulturasi  

Adalah proses sosial yang timbul, dimana interaksi sesama remaja yang 

melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan yang tidak melanjutkan studi di 

perguruan tinggi dalam suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-

unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, 

tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. 

2. Interaksi disosiatif seperti: 

a. Persaingan 

Adalah suatu perjuangan yang dilakukan sesama remaja yang 

melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan yang tidak melanjutkan studi 

di perguruan tinggi memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, 

tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik dipihak lawannya. 

b. Kontravensi 

Adalah bentuk proses sosial sesama remaja yang melanjutkan studi di 

perguruan tinggi dengan yang tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi 
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dalam wujud sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara 

terang-terangan yang ditunjukkan terhadap kelompok remaja. Sikap 

tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai 

menjadi pertentangan atau konflik. 

c. Konflik  

Adalah proses sosial antara remaja di Desa tanjung Berlian akibat 

adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, 

sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau batasan-batasan jurang 

pemisah yang mengganjal interaksi sosial diantara remaja tersebut.  

Interaksi sosial memiliki beberapa faktor yan membentuk terjadinya 

interaksi antara lain Imitasi, Motivasi, Sugesti, Simpati, Empati dan 

Identifikasi. Ketika sesorang berinteraksi maka ada factor yang 

melatarbelakangi dalam pembentukan interaksi itu sendiri tergantung 

faktor mana yang membentuk interaksinya. 

D. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Didalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.  

b. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Berlian Kota Kecamatan 

Kundur Utara Kabupaten Karimun pada remaja yang melanjutkan studi 

diperguruan tinggi dengan yang tidak melanjutkan studi diperguruan 

tinggi bahkan yang bekerja diluar negeri. 
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c. Sumber Data 

1. Data Primer  

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:225).  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data.  Sumber data 

sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer 

yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 

2015:225). 

d. Informan 

Menurut Arikunto (2010:88) “informan adalah orang yang 

memberikan informasi.” Jumlah remaja di Desa Tanjung Berlian terdata 

sebanyak 2,016 orang. Namun didalam penelitian ini hanya 8 informan 

yang dijadikan penelitian yaitu, HI remaja yang menjadi kepala sekolah 

TK, NI remaja yang berada dikampung dan bekerja sebagai karyawan 

toko baju, SL remaja yang menjadi TU sekaligus ketua organisasi pencak 

silat, PI remaja mahasiswa Kedokteran, RI remaja mahasiswa Kebidanan, 

MI remaja mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji, DI remaja 

mahasiswa yang terlibat organisasi HIMK dan KNPI, ZN remaja yang 

bekerja di luar negeri Malaysia.  
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E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti ke orang-orang yang 

ditelitinya dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Cara yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yaitu dengan jalan bertanya 

langsung kepada responden untuk memperoleh informasi dari remaja yang 

melanjutkan studi di perguruan tinggi dan yang tidak melanjutkan studi di 

perguruan tinggi. 

c. Dokumentasi 

Menurut (Sugiono 2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.  

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:247-252) 

bahwa teknik analisis yang digunakan yaitu: 

 Reduksi data  

 Penyajian data 

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
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G. Interaksi Sosial Remaja Di Desa Tanjung Berlian Kota Kecamatan 

Kundur Utara Kabupaten Karimun 

 

1. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hal yang sangat penting dan fundamental didalam 

kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya interaksi maka individu dengan 

individu bisa berkomunikasi. Interaksi ini merupakan pendukung terjadi 

kehidupan mahluk sosial yang ada dimasyarakat. Dipaparkan oleh Nazsir dibawah 

ini: 

Menurut Nazsir (2008:24) interaksi sosial itu terjadi sejak dua orang bertemu 

saling menyapa, berjabat tangan, saling berjabat tangan, saling berbicara, atau 

menyapa atau berjabat tangan ada kalanya demikian, interaksi sosial itu pun 

malah terjadi. Ini disebabkan mereka masing-masing sadar akan adanya pihak lain 

yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan ataupun syarat orang-

orang yang bersangkutan, misalnya wangi, bau keringat, suara berjalan-jalan dan 

sebagainya. Kesemuanya itu menimbulkan kesan didalam pikiran seseorang yang 

kemudian menentukan tindakan apa yang dilakuakannya. Interaksi sosial antara 

kelompok-kelompok manusia terjadi disebabkan karena kelompok-kelompok 

tersebut merupakan yang biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. 

 

2. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial  

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto bentuk interaksi terbagi atas dua 

yaitu:  

1. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yakni yang mengarah kepada 

bentuk-bentuk asosiasi (hubungan atau gabungan) seperti : 

a. Kerjasama 

 Adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama\ 
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b. Akomodasi  

 Adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan 

kelompok - kelompok manusia untuk meredakan pertentangan.  

c. Asimilasi  

Adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan 

latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif 

dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka 

akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai 

kebudayaan campuran. 

d. Akulturasi  

 Adalah proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat 

manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur 

dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-

unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan 

sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu 

sendiri. 

2. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yakni yang mengarah kepada 

bentuk-bentuk pertentangan atau konflik, seperti : 

a. Persaingan  

Adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial 

tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa 

menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Persaingan 

artinya sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok yang 
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beraing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada 

suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau 

mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan atau 

ancaman.  

b. Kontravensi  

Adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan 

pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, 

baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditujukan 

terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan 

golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi 

tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.  

c. Konflik  

Adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, 

akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, 

sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang 

mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai. (Soekanto, 

2010:65-97).   

H. Penutup 

a. Kesimpulan 

Interaksi merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang 

berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam 

masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu 

sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai – nilai yang ada 
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dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-

masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang 

kita harapkan.  

b. Saran  

Remaja yang melanjutkan studi di perguruan tinggi seharusnya tidak 

membatasi diri dalam berteman, melakukan komunikasi dengan para remaja yang 

tidak melanjutkan di perguruan tinggi, mampu menyesuaikan diri di manapun 

berada, tidak sombong dan saling bekerja sama untuk membangun desa.  

Remaja yang tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi seharusnya tidak 

terlalu berfikir negative terhadap remaja yang melanjutkan studi di perguruan 

tinggi karena ini akan menjadi penghambat dalam proses interaksi.  

Seharusnya dengan adanya remaja yang melanjutkan studi di perguruan tinggi 

para remaja maupaun masyarakat mampu bekerja sama dan memiliki hubungan 

kekeluargaan yang terjalin baik individu maupun dibidang organisasi yaitu saling 

berbaur tanpa harus dibedakan mana yang kuliah mana yang tidak kuliah. 

Karena sama-sama remaja yang berasal dari Desa khususnya remaja asal Desa 

Tanjung Berlian maka kukuhkanlah rasa solidaritas sesama remaja baik yang 

kuliah maupun yang tidak kuliah untuk terus memajukan nama Desa Tanjung 

Berlian dari hasil Cipta, Karya, dan Karsa melalui kerjasama, menjaga 

komunikasi, meredakan ego , dan terwujudlah cita-cita remaja yang hebat di Desa 

Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. 

 

 



 

17 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdulsyani, 2007.Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta:BumiAksara 

Sugiono,2012.Metode Penelitian.Bandung Alfabeta 

Haryanto, Dany dan G. Edwi Nugrohadi. 2011. Pengantar Sosiologi Dasar. 

Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya 

Nasrullah,Nazsir.2008.Teori-Teori Sosiologi.Bandung:Widya Padjajaran 

 

Moleong, Lexy J, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 

 

Ritzer, George. 2007. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: 

Rajawali Pers 

 

Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada 

 

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D. 

Bandung: Alfabeta 

 

Sunarto,Kamanto.2004.Pengantar Sosiologi,jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi 

 

Haryanto, Dany, 2011. Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta: PT Prestasi 

Pustakakarya 

Santoso,Selamet.2006.Dinamika Kelompok.Jakarta:Bumi Aksara 

 

Usman, Sunyono. 2012. Sosiologi Sejarah Teori dan Metodologi. Pustaka Pelajar: 

Yogyakarta 

 



 

18 
 

Jurnal: 

 

Dhian Septi Pudiarti, 2007, Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya (Kondisi Sosial 

ekonomi orang tua dan peran guru terhadap minat melanjutkan studi 

keperguruan tinggi. Semarang: Universitas Negeri Semarang 

 

Sarah Desi Oktavia, 2009, Hubungan Karakteristik Remaja FKM Universitas 

Indonesia Jakarta 

 

Hasan Malik, 2010. Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Penyesuaian Diri 

Mahasiswa Tahun Pertama Program Studi Pendidikan Kedokteran. Jakarta: 

Universitas Gunadarma 

 

Arif Muhammad Ammin, 2011. Hubungan Antar Interaksi Teman Sebaya 

Dengan Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VSD. Bandung: Universitas 

Negeri Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 


