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Gejala Sosial Di Kalangan Remaja Kesan Kesan Masalah
Influence of dismissal on socio-economic conditions of workers; case study of a cigarette factory in Jawa Timur Province.
Kanak-kanak autistik adalah insan istimewa yang sering disalah erti sebagai individu yang terlalu manja, pelik, degil atau agresif.
Disebabkan tanggapan negatif tersebut, ramai kanak-kanak autistik dipulaukan di sekolah dan tidak mendapat rawatan sebaiknya
di rumah.
Kelas X
Gejala kenakalan remaja di kalangan sekolah menengah tingkat atas dan hubungannya dengan latar belakang status sosial
ekonomi orangtua
Pembangunan Komuniti di Malaysia dan Indonesia (UUM Press)
Institusi keluarga menghadapi cabaran alaf baru
jurnal penelitian UNS.

Perkembangan remaja merupakan usia di mana remaja mengalami perubahan fisik dan psikisnya. Dalam usia
perkembangan, remaja mengalami masalah yang diakibatkan oleh faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Masalah yang sering dihadapi remaja, antara lain: kenakalan remaja, masalah komunikasi, masalah pengembangan diri,
dan masalah pendidikan. Untuk menyelesaikan problematika remaja, peran guru dan orang tua sangat penting dalam
membentuk kepribadian remaja yang lebih baik. Berkaitan dengan masalah remaja, penulis telah menjabarkannya dalam
buku Perkembangan Remaja dan Problematikanya. Akan diuraikan dalam buku ini tentang (a) usia perkembangan
remaja, (b) komunikasi, (c) kenakalan remaja, (d) pengembangan diri, dan (e) masalah pendidikan.
Buku ini memaparkan permasalahan sosial remaja di perumahan pangsa kos rendah. Buku ini menilai adakah sistem
hubungan kejiranan sedia ada berupaya bertindak sebagai mekanisme kawalan sosial informal bagi menangani salah
laku remaja. Buku ini juga menggabungkan kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif serta pengumpulan data
menggunakan kaedah tinjauan, temu bual dan pemerhatian. Terdapat perbezaan hubungan kejiranan berdasarkan faktor
bangsa ibu bapa dan terdapat hubungan antara hubungan kejiranan dengan salah laku remaja. Subbudaya remaja,
keadaan anomie dan kegagalan hubungan kejiranan untuk bertindak sebagai mekanisme kawalan sosial infomal,
menjadi punca remaja terlibat dalam pelbagai salah laku.
Kundai
Pencegahan Perilaku Kesehatan Reproduksi yang Berisiko pada Remaja
Remaja dan Kawalan Sosial Informal (UUM Press)
Sumbangsih
Permasalahan pada kesehatan reproduksi remaja merupakan masalah yang kompleks yang berpengaruh pada angka tingginya kasus HIV/AIDS dan kehamilan
yang tidak diinginkan. Dampak fisik dan psikis juga berpengaruh pada kehidupan sosial remaja dalam melakukan kegiatan di lingkungan sosial masyarakat.
Namun demikian, dapat dilakukan pencegahan dan penanganan. Buku ini membahas tentang pengaruh peran orangtua, peran guru, peran petugas kesehatan,
pengaruh teman sebaya, media massa dan persepsi diri, terhadap pencegahan perilaku kesehatan reproduksi berisiko remaja. Beberapa cara menangani dan
mencegah perilaku remaja yang berisiko juga dipaparkan secara jelas dan terperinci dalam buku ini.
Buku Sosiologi untuk SMA dan MA ini sengaja didesain semenarik mungkin. Terdapat banyak sekali gambar yang mempermudah siswa untuk mempelajari
materi. Kehadiran buku ini bertujuan agasr siswa dapat mengasah beragam kompetensi secara mandiri. Buku ini telah memenuhi standar kurikulum terbaru
dengan komponen sebagai berikut: (1) Gambar disajikan dengan menarik sebagai sebuah ilustrasi nyata tentang konsep atau materi yang dibahas. (2) Studi kasus
disajikan dalam bentuk berita aktual yang dipakai sebagai bahan telaah siswa dengan tujuan agar siswa mampu memecahkan permasalahan yang ada di
lingkungannya, sekaligus dapat memberikan kontribusi nyata di berbagai masalah di masyarakat. (3) Tersedia uji kompetensi siswa berisi soal-soal dengan desain
tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai kompetensi dasar, seperti soal tipe LOTS, MOTS, dan HOTS. Soal-soal yang disajikan menggunakan pendekatan
literasi dan numerisasi supaya melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kelas X terdiri dari 4 BAB yang membahas (1) Fungsi Sosiologi untuk
Mengenali Gejala Sosial di Masyarakat. (2) Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial. (3) Ragam Gejala Sosial. (4) Proses Berpikir dalam Penelitian Sosial.
200 Contoh Karangan PT3
Journal of Malaysian Studies
Intrapersonal & Interpersonal Utk Remaja - Edisi Kemas Kini
Mengurus Disiplin Pelajar
Apa Itu Islam?
160 Contoh Karangan SPM Bahasa Malaysia Sememangnya buku berkualiti dan mantap untuk pembelajaran yang berkesan bagi
membantu murid menghadapi Kertas 1 SPM Bahasa Malaysia. Dengan kandungan yang intensif, buku 160 contoh karangan SPM
sewajarnya dijadikan buku pilihan murid untuk meningkatkan pemahaman, memperkukuh keyakinan, dan seterusnya mencapai
kecemerlangan dalam peperiksaan.
Buku ini membahas tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, utamanya pada perempuan dan anak yang selama ini
selalu dilekatkan dengan kelompok yang rentan akan kekerasan dalam berbagai aspek. Seiring modernisasi yang terjadi, apa yang
dilakukan dan dialami oleh perempuan dan anak dalam masyarakat masa kini tidak selalu tersudutkan sebagaimana konstruksi
sosial yang ada dalam masyarakat. Menariknya, partisipasi perempuan dan anak dalam masyarakat akan meneguhkan identitas diri
mereka untuk keluar dari stigma yang selama ini melekat dengan kelemahan dan ketidak berdayaan. Begitupun dengan keluarga
yang menjadi satuan terkecil di dalam masyarakat, transformasi sosial yang terjadi di dalam keluarga disebabkan oleh peran,
fungsi dan berbagai kondisi sosial yang melingkupi sebuah keluarga. Dinamika tersebut juga diulas dengan lengkap di dalam buku
ini. Sebagai locus dalam kajian ini, kumpulan hasil penelitian yang terangkum dalam buku ini dilakukan tidak hanya di sebuah kota
saja, namun juga dilakukan secara internasional dengan melakukan kajian di beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Hong
Kong. Sehingga, persoalan mengenai perempuan, anak dan keluarga dapat dibahas secara komperehensif dan merupakan
representatif dari masyarakat Indonesia di tengah arus perubahan secara global. Melalui tiga sub tema besar yang terdapat dalam
buku ini, para pembaca dapat menemukan beberapa informasi yang sangat relevan dan menarik mengenai: 1) Transformasi sosial
yang terjadi secara mendasar kepada perempuan, anak dan keluarga adalah hal yang tidak mungkin dinafikan lagi. Sebagai
makhluk sosial maka perubahan pasti akan dirasakan oleh semua individu tanpa terkecuali, 2) Berbagai permasalahan pokok yang
selama ini belum banyak diulas atau ditemukan terkait dengan perempuan, anak dan keluarga, 3) Implementasi dari sudut pandang
ilmu sosial yang berharga untuk terus memperkuat inklusi sosial dalam masyarakat kontemporer. Kami berharap semoga
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kumpulan tulisan yang berfokus pada kajian perempuan, anak dan keluarga dalam masyarakat kontemporer ini dapat memperkaya
khazanah keilmuan sosiologi di Indonesia, utamanya pada kajian sosiologi gender dan sosiologi keluarga. Semoga buku ini
bermanfaat bagi para akademisi, peneliti, pemerhati dan peminat kajian perempuan, anak dan keluarga di Indonesia. Terlepas dari
semua hal, kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan tulisan, namun kami telah mengusahakan
yang terbaik bagi para pembaca. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi pada para pembaca
untuk mengembangkan kajian ini dengan lebih baik lagi.
Strategi Jitu Mengatasi Masalah Sosial di Indonesia
Gejala sosial dan pencegahan dalam kalangan remaja di Malaysia
Panduan Mengurus Remaja Moden
Social Marketing
Kaunseling remaja
Kundai atau sanggul Mina terlalu berharga. Tidak ternilai. Pusaka yang menjadi kenangan terindah Mohamad
Ahadan. Bagi Mohamad, tiada sesiapa yang layak menyentuh sanggul Mina itu. Keberanian seterunya, Mawar,
telah mengubah segala-galanya. Yang indah di hati, bertukar rusuh. Yang aman dirasa bertukar resah.
Namun kebijaksanaan Mawar akhirnya melentur sikap keras Mohamad selepas kehilangan keluarganya. Mohamad
Ahadan akhirnya sedar bahawa cuma Mawar yang layak mewarisi pusaka Mina, emaknya.
Komunikasi intrapersonal memainkan peranan penting ke atas kesihatan psikologi dan kejayaan sosial.
WAJAH KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF BAHASA, SASTRA, DAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA
Rawatan alternatif untuk kanak-kanak autistik
Identifikasi Masalah Sosial-Ekonomi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (Kasus Pabrik Rokok di Jawa Timur)
Masalah Sosial Anak
Teori-Teori Masalah Sosial (Devian)

Para pengkaji sosiologi secara amnya berkongsi pendapat bahawa wujudnya masalah sosial
dalam masyarakat di seluruh dunia. Namun, dalam pada masa yang sama mereka tidak
sependapat dalam persoalan punca dan kaedah sesuai dalam menyelesaikan masalah sosial.
Ada di antara mereka berpendapat masalah akar adalah kemiskinan ataupun kurang
pendapatan. Walau bagaimanapun ada juga yang berfikir ibu-bapa yang sering mabuk dan
tidak bertanggungjawab adalah punca utama masalah ini. Ada di antara mereka menetapkan
perlunya undang – undang yang keras bagi mengadili pendera kanak – kanak manakala yang
lainnya berpendapat cara yang lembut lebih sesuai seperti mengadakan kaunseling dan
sebagainya. Apapun pendapat sama ada dari cerdik pandai mahupun warga amnya masalah
sosial adalah isu yang patut dibincangkan dan sepatutnya ia adalah agenda yang wajib
diberi penekanan serius. Buku teks ini mengupas teori-teori yang berkaitan dengan
perilaku manusia yang cenderung bercanggah dengan moral masyarakat.
Pemasaran Sosial merupakan strategi pada aktivitas non komersial yang bertujuan untuk
memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Konsep yang digunakan
adalah teknik pemasaran dan komunilasi sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat
memertimbangkan product, price, place, dan promotion serta menggunakan teknik komunikasi
yang tepat. Keunggulan strategi ini sudah terbukti pada program Keluarga Berencana,
program BPJS, dan beberapa program kesehatan. Salah satunya program kesehatan yang sukses
menggunakan strategi ini adalah Program Obat Generik yang menjadi fokus kajian dalam buku
ini. Produk obat generik selalu dikembangkan untuk menjaga kualitas serta untuk memenuhi
keinginan dan harapan khalayak. Produk yang tadinya tidak dikemas dengan baik sekarang
ini sudah dikemas seperti obat-obat kemersial lainnya. Produk yang tadinya dibuat dalam
bentuk tablet atau kapsul. Harga obat generic jauh lebih murah dibandingkan obat
komersial sehingga lebih banyak khalayak yang bisa mengakses obat ini. Kalau dulu tempat
distribusinya hanya di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah saat ini sudah bisa diperoleh
di apotik lain sehingga mudah diperoleh. Promosinya pun dilakukan seperti promosi obat
komersial. Dengan demikian kemampuan obat generik dalam memperbaiki kesehatan masyarakat,
khususnya kelas menengah ke bawah menjadi lebih sukses.
Psikologi sosial alam remaja
Sosiologi
Students Today, Leaders Tomorrow 55 Mozaik Pemikiran Mahasiswa UMM untuk Indonesia
Berkemajuan
Satu tinjauan terhadap masalah sosial di kalangan remaja sekolah menengah Daerah Johor
Bahru
Kebejatan gejala sosial dalam kalangan remaja di luar bandar, kajian kes
Buku yang memberi panduan untuk guru mengurus pelajar sekolah dengan melihat isu-isu terkini.
Buku ini merupakan wujud nyata dari hasil buah pikiran para penulis yang mencoba membedah wajah
kemanusiaan dari perspektif bahasa, sastra, dan pengajaran Indonesia. buku ini memuat 15 karya hasil
penelitian dan kajian pustaka yang terbagi ke dalam 3 bidang yakni bahasa, sastra Indonesia, dan
pengajaran bahasa Indonesia.
Kritik dan Saran untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Kota Bogor
Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga
CORP 2011 Proceedings/Tagungsband
Kajian gejala sosial di kalangan remaja di kawasan Lembah Klang
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Kamoung Ayer Hitam, Jerlun
200 Contoh Karangan PT3 sememangnya buku yang berkualiti dan mantap untuk pembelajaran yang
berkesan bagi membantu murid meningkatkan kemahiran menulis. Dengan kandungan yang intensif dan
efektif, buku 200 Contoh Karangan PT3 sewajarnya dijadikan buku pilihan murid untuk meningkatkan
pemahaman dan memperkukuh keyakinan bagi menghadapi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).
Buku teks utama ini menyajikan berbagai ragam alternatif penelitian sosial sebagai upaya mengeksplorasi
dan memahami realitas sosial yang terus berkembang, untuk kemudian dapat dituangkan dan
dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Referensi utama ini disusun dengan
mengedepankan kesesuaian penerapan metode dengan objek studi, menghadirkan pedoman praktis dan
contoh konkret penerapan berbagai metode dalam lapangan penelitian sosial. Mengkaji dan memahami
realitas sosial yang terus-menerus berkembang di tengah masyarakat postmodern yang mengalami revolusi
informasi, maka dalam Edisi Ketiga ini ditambahkan pula kajian baru tentang Netnografi—pilihan metode
untuk studi tentang Net Generation—dan studi tentang Komunitas Cyberspace, yang tidak saja membutuhkan
perspektif teoretis yang baru, tetapi juga menggunakan metode yang berbeda. Tema inti yang disajikan
dalam buku ini, antara lain: Pengantar penelitian sosial—unsur penelitian survei, prosedur penelitian, teknik
wawancara, pengamatan, pengukuran, dan penulisan laporan penelitian), Metode kualitatif dan kuantitatif,
Metode sosiometri, Grounded research, Metode perbandingan, Metode ilmu politik, Perspektifcultural studie,
Netnografi dan studi tentang komunitas Cyberspace Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
#Kencana
Perempuan, Anak dan Keluarga dalam Arus Perubahan
Peranan Jabatan Agama Islam Melaka dalam menangani gejala sosial di kalangan remaja
Mengkaji Punca Masalah Sosial Remaja Terhadap Perilaku Juvana Di Kalangan Penghuni Asrama Bukit
Senyum, Johor Bahru
Keberkesanan Undang-undang Keluarga Islam Dalam Menangani Masalah Sosial Di Kalangan Remaja
Gejala sosial dalam masyarakat Islam

Buku ini disusun secara praktis berdasarkan kronologis dan urutan waktu dari kegiatan FGD WANDIK Kota Bogor yang pernah
kami presentasikan makalahnya. Sehingga buku ini tidak salah kita katakan sebagai “Bunga Rampai” karena merupakan
kumpulan makalah. Oleh karena itu, kami harus jujur berkata, dan sangat menyadari adanya sejumlah keterbatasan dari buku ini,
terutama dalam penyebaran berbagai macam gagasan (kritikan, saran dan keluhan) menjadi kandungan dalam beberapa
makalah. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan secercah pandangan dan secuil pemikiran yang berarti dalam
membantu dan mengingatkan para Penyelenggara (Pemkot/Disdik, Yayasan sebagai Badan Hukum Penyelenggara (BHP)) dan
para pengelolaan pendidikan (Kepsek dan Komsek, serta “Paguyuban Orang Tua Murid” di sekolah-sekolah) yang sedang
mendapat amanah mendidik anak bangsa di negeri ini, agar selalu ingat akan tanggungjawabnya yang besar dan mulia untuk
tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebab mutu pendidikan sangat menentukan nasib bangsa dan negara (nation state:
NKRI).
Generasi muda, yang lebih khusus adalah mahasiswa, tidak akan dapat lepas dari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus
bangsa ini. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, telah tertoreh dengan tinta emas, peran-peran strategis dan penting yang
telah dimainkan oleh kelompok masyarakat yang bernama mahasiswa. Peran strategis itu belum dan tidak akan pernah pudar.
Hal ini wajar, karena idealisme yang ingin ditunjukkan oleh mahasiswa adalah adanya tatanan kehidupan bernegara yang
berkeadilan dan bermartabat di hadapan bangsanya sendiri dan bangsa lain. Banyak cara yang diekspresikan oleh mahasiswa
untuk membahasakan idealismenya itu. Demonstrasi dengan turun ke jalan telah menjadi trade mark mahasiswa yang dijalankan
secara generatif dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi. Namun demikian, mahasiswa pun memiliki energi intelektual
yang tersimpan, meskipun hingga saat ini masih kalah tenar dibandingkan dengan aksi turun jalan. Namun perlu disadari, bahwa
ekspresi yang dimunculkan melalui budaya tulis juga tidak kalah penting dan strategis resonansinya. Hal itu pulalah yang
menjadikan kekuatan mahasiswa sebagai insan akademis dan idealis. Buku yang disuguhkan ke hadapan para pembaca, adalah
buah bukti kepedulian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam merespon berbagai persoalan di seputar
politik, pendidikan, dan budaya. Gaya penulisan yang disajikan memberikan isyarat cara pandang yang masih bersih dan belum
terkontaminasi oleh jenis debu apapun, kecuali suara idealisme.
160 Contoh Karangan SPM Bahasa Malaysia
punca dan penyelesaian
Sosiologi SMA/MA Kls XII
Masalah sosial di kalangan remaja dan tindakan yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak
Perkembangan Remaja dan Problematikanya
Pada Edisi Revisi ini, dilakukan pemutakhiran berbagai data dan referensi berkaitan dengan
berbagai pokok bahasan dalam buku ini dan sub-bahasan baru. Di antarasub-bahasan baru yang
ditambahkan antara lain: efek psikologis tindakan kekerasan pada anak; kasus pelacuran anak di
berbagai negara; karakteristik anak putus sekolah dan latar belakang serta keterbatasan
keluarga, tekanan kemiskinan dan mekanisme survival keluarga. Didukung dengan analisis fakta
dan fenomena yang ada di lapangan, apa yang disajikan dalam buku ini paling tidak berusaha
menunjukkan potret buram dan besaran masalah serta persoalan yang dihadapi anak-anak rawan,
mulai dari ancaman eksploitasi, perampasan kemerdekaan, penelantaran, penganiyaan, dan berbagai
bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Buku ini menilai kesan pembangunan terhadap komuniti yang merangkumi peluang, isu dan masalah
yang dihadapi oleh komuniti terpilih. Antara isu yang mendapat perhatian ialah pembangunan
komuniti, praktis kerja sosial dengan komuniti, pemerkasaan komuniti dan isu-isu semasa yang
melibatkan komuniti. Buku yang membincangkan komuniti sebelum ini kebanyakannya hanya
menumpukan isu pembangunan yang dijalankan terhadap komuniti itu sahaja. Namun demikian, buku
ini lebih memberi tumpuan kepada aspek sumbangan bidang kerja sosial terhadap pembangunan
komuniti. Golongan sasaran yang dikenal pasti juga merupakan antara tujahan kelompok sasaran
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dalam bidang kerja sosial yang merangkumi kelompok minoriti, remaja, keluarga, Orang Kurang
Upaya (OKU), pelarian dan orang asli. Dalam masa yang sama, buku ini menekankan program
komuniti yang boleh dijalankan dalam komuniti itu sendiri seperti Rukun Tetangga, projek libat
sama, pendekatan kepelbagaian budaya dan program-program pemerkasaan terhadap remaja, keluarga
dan OKU. Buku ini diharap dapat memperkaya ilmu dalam bidang sains sosial yang merangkumi
bidang antropologi, sosiologi, kerja sosial, polisi dan pembangunan serta dapat menambah bahan
rujukan kepada para pengkaji komuniti, pensyarah, pelajar institusi pengajian tinggi, pihak
badan bukan kerajaan (NGO), pengamal kerja sosial dan pembuat polisi.
Masalah sosial dalam kalangan remaja
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