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ABTRACT 
This research wants to reveal how the positive role of blater in minimalizing 

the crime act and how the way blater communicates with the society in order to 
decrease the teenager’s naughtiness in Planggiran village. This study also wants to 
change the society’s perception about the existence of blater in Madura that be 
assumed as crime actor. However, in the fact blater also has positive role in 
minimalizing the crime. 
 The kind of research that be used in this research is qualitative approach 
which is a research procedure that gives the result as descriptive data in the form of 
word. The location of research that be used is in Planggiran village, Tanjungbumi 
subdistrict, Bangkalan regency. This location is chosen with the consideration of the 
existence of positive role of blater in this location that influences the safety of 
Planggiran village, Tanjungbumi subdistrict, Bangkalan regency. The subjects that 
had been chosen by the researcher are blater, elite blater, public figure, and 
teenager. Then, if we take a look at the way or technique to collect the data, the 
technique of collecting data had been done by observation, interview, and 
documentation. Data analysis that been used are Data Reduction, Data Display, 
Conclusion Drawing/Verification. While, the techniques to prove the validity of data 
are reobservation, source triangulation, time triangulation, and analysis of negative 
cases. 
 The result of this research shows that the role of blater communication in 
minimalizing the crime in Planggiran village, Tanjungbumi subdistrict, Bangkalan 
regency, is done by the communication of  inter individual by using facebook as the 
supervision tool in decreasing the teenager’s naughtiness. Beside that, the inter 
individual communication  by folk media Remoh to minimalize the crime, inter 
individual communication between blater and village’s teenager in Planggiran village 
by face to face or using the other tools had been reached. So that, it can decreases 
the crime in Planggiran village, Tanjungbumi subdistrict, Bangkalan regency. 
Keywords: Positive role of Blater, Blater, Teenager 
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PENDAHULUAN 
 

Madura terkenal dengan budayanya yang keras, salah satunya mengenai 
kaum blater, mendengar nama blater tentunya sudah tidak asing lagi di telinga, 
kaum blater yang di segani, ditakuti, dan dihormati di Madura  ini telah hidup sejak 
dahulu hingga sekarang, idealnya struktur kultural sosial masyarakat Madura 
melahirkan dua tokoh informan leader yang mempunyai pengaruh penting 
dikalangan masyarakatnya yaitu kyai dan blater. Pada kyai kharisma kekuasaannya 

diperoleh melalui kemampunannya terhadap penguasaan ilmu agama sedangkan 
pada blater adalah prestasinnya sebagai jago sebagai sumber kekuatannya 
(Rozaki, 2004: 87-107). 

Blater, sosok individu yang saat ini namanya mulai dikenal oleh masyarakat 

diluar Madura karena eksistensinya di masyarakat dan mulai banyaknya penulis 
tertarik dan menulis buku tentang kaum blater, yang umumnya hanya terdapat di 
Madura. banyak buku yang membahas atau mengangkat tentang kaum blater, 
namun banyak ketidaksamaan tentang persepsi masyarakat Madura tentang sosok 
seorang blater yang berkembang saat ini. Persepsi negatif maupun positif yang 
berkembang di masyarakat tentang blater ini yang masih membuat kerancuan 
dalam memahami blater.  

Kaum blater adalah tokoh informal yang diperankan oleh orang Madura yang 

saat ini eksistensinya sudah mulai merambah keluar Madura, dalam dunia 
keblateran terdapat beberapa tradisi dari budaya Madura yang mele’at pada kaum 
blater salah satunya budaya Remoh. Remoh atau to’oto’ adalah suatu kegiatan 
tempat berkumpulnya para orang blater dari seluruh pelosok desa di Madura dan 

salah satu  kebudayaan Madura yang biasanya di dalamnya mengadakan kesenian 
rakyat Madura yang dinamakan sandur. To’-oto’ merupakan kegiatan yang tidak 
jauh berbeda dengan kegiatan menabung atau arisan, namun kalau menabung 
pada suatu tempat atau lembaga, to’-oto’ ini menabungnya kepada satu orang atau 
kepada tiap individu peserta yang ikut dalam kegiatan to’-oto’ tersebut. Menurut 
Wiyata dalam buku Mencari Madura (2013: 72), remoh pada prinsipnya merupakan 
suatu pesta tempat berkumpulanya para jago dan blater dari seluruh desa wilayah 
Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Penyelanggaraannya mirip dengan arisan 
yaitu setiap peserta yang hadir harus menyerahakan sejumlah uang kepada 
penyelanggara. Sebaliknya, penyelenggara mempunyai kewajiban yang sama 
kepada para tamunya jika mereka menyelenggarakan remoh. Dengan demikian, 
hubungan diantara peserta remoh di landasi oleh semangat resiprositas. 

Fenomena menarik yang terjadi di desa Planggiran adalah tingkat 
keamanannya yang sangat terjaga di karenakan peran blater di desa tersebut.  
Biasanya tindak kriminalitas di desa pada umumnya di lakukan oleh kaum pemuda, 
namun di desa Planggiran tindak kriminal dapat di tekan seminim mungkin oleh para 
blater di desa tersebut melalui sosialisasi dan komunikasi yang baik dengan para 
pemuda desa Planggiran 

Menurut informasi dari polsek Tanjungbumi bahwa warga desa Planggiran 
tidak pernah terlibat dalam kasus pencurian yang terjadi di kecamatan Tanjungbumi. 
Hal ini membuktikan bahwa upaya komunikasi antarpribadi (interpsonal 
communication) yang di lakukan oleh kalebun blater (kepala desa blater)  H. Matsuri 
untuk mengamankan dan meminimalisir tindak kriminal di desa Planggiran telah 
tercapai. Peran kalebun (kepala desa) di desa Planggiran bukan hanya sebagai 
aparatur desa tetapi merangkap sebagai keamanan desa karena di lihat dari fungsi 
blater tersebut.  
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Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas maka tujuan dari penelitan 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran positif komunikasi blater dalam 
meminimalisir tindak kriminal di desa planggiran kecamatan tanjungbumi kabupaten 
bangkalan. 

 

 
TIN JAUAN PUSTAKA 
 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi 

antara orang-orang secara tatap-muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 
menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun 
nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik 
(dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua 

sejawat, dua sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi diadik 
adalah: pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak-
pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan 
spontan (Mulyana, 2008: 81). 

Komunikasi antarpribadi (Interpersonal Communication) adalah komunikasi 
antara  dua orang, dimana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. 
Komunikasi jenis ini  berlangsung secara tatap muka, bisa melalui medium, 
misalnya telepon sebagai perantara.  Sifatnya dua arah atau  timbal balik (Effendy, 
1986:61).  

Teori mendapatkan kepatuhan yaitu upaya agar orang lain mematuhi apa 
yang kita inginkan merupakan tujuan komunikasi yang paling umu dan paling sering 
digunakan. Mendapatkan kepatuhan (gaining compliance) adalah upaya yang kita 

lakukan agar orang lain melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan atau agar 
mereka menghentikn pekerjaan yang tidak kita sukai. Pesan-pesan yang dibuat 
agar orang memiliki kepatuhan (compliance gaining messages) merupakan salah 
satu topic yang paling banyak diteliti dalam ilmu komunikasi. Banyaknya riset 
mengenai strategi memperoleh kepatuhan ini terutama didorong oleh terbitnya hasil 
penelitian dari Gerald Marwell dan David Schmitt.di gunakan orang untuk 
mendapatkan kepatuhan dari orang lain (Morrisan, 2013: 161). 

 Komunikasi bermedia pada dasarnya merupakan komunikasi yang 
memanfaatkan sarana teknologi. Teknologi yang digunakan sebagai sarana (alat 
bantu) dibagi menjadi teknologi cetak dan teknologi ele’tronik (Suharsono dan 
Dwiantara, 2013: 32). 

 Komunikasi antarpribadi bermedia (interpersonal communication media) 

adalah komuninkasi yang dilakukan antara seseorang dan orang lain dalam suatu 
masyarakat ataupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu 
dan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu 
(Purwanto, 2006: 21). 

Media rakyat sering muncul dalam bentuk kesenian daerah atau kebudayaan 
tradisonal daerah. Kesenian atau budaya daerah digunakan sebagai wahana untuk 
memperkenalkan dan memberikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat 
pedesaan. Karena warga masyarakat pedesaan masih menyukai dan membutuhkan 
budaya atau kesenian tradisional sebagai sebuah bentuk hiburan maka media ini 
juga menjadi sarana yang sangat tepat sebagai media tranformasi nilai-nilai, 
termasuk pesan-pesan pembangunan dari pemerintah. Pesan-pesan pembangunan 
disisipkan secara implisit dan kreatif sehingga terasa menyatu dengan media rakyat 
(Oepen, 2000: 103). 
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Secara kultural, peranan dan pengaruh orèng blater biasanya diperoleh 
karena dua hal. Pertama, kemampuan dalam ilmu kanuragan, ilmu bela diri, ilmu 

kekebalan, sikap pemberani dan jaringan anak buah yang banyak dan luas. Sukses 
meraih kemenangan carok dan keberhasilan dalam mencegah konflik (kekerasan) 
antar individu dalam masyarakat semakin memperkuat pengaruh dan sosoknya 
sebagai orèng blater. Kedua, keterlibatannya dalam dunia kriminalitas dan aksi 
kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung menjadikan orèng blater semakin 
“disegani”, bukan saja oleh masyarakat, tapi juga oleh aparat Negara (Rozaki, 2004: 
9). 

Sebagai kelompok elite di desa, daya tawar blater cukup kuat. Keberadaan 

mereka sebagai orang kuat di desa seringkali “menentukan” aman tidaknya desa 
dari aksi pencurian, perampokan, dan pertikaian antarwarga. Gerombolan penjahat 
akan berpikir sepuluh kali untuk mengacau sebuah desa, yang di dalamnya tinggal 
oreng blater. Lebih-lebih jika blater tersebut tergolong blater papan atas. Demikian 
pula, konflik-konflik sosial antar warga banyak diselesaikan melalui mediasi blater. 
Dalam bidang bisnispun keterlibatan blater menjadi hal biasa. Untuk keamanan 
bisnis, tempat usaha dan perkantoran, para pengusaha tidak hanya 
mempercayakan kepada satpam dan aparat kepolisian, tapi juga sering diback-up 
dengan menggunakan “jasa” kaum blater (Rozaki, 2004: 9). 
 
 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

. 
 
 
 

 

PERAN POSITIF BLATER 

DESA PLANGGIRAN 

KOMUNIKASI 

ANTARPIBADI 
KOMUNIKASI  ANTARPRIBADI 

BERMEDIA (media facebook) 

MENDAPATKAN 

KEPATUHAN 

Strategi mendapatkan kepatuhan 

 Pemberian penghargaan (termasuk di dalamnya janji) 

 Hukuman  (termasuk mengancam) 

 Keahlian (menunjukkan pengetahuan terhadap penghargaan) 

 Komitmen  personal (misalnya utang) 
 
 

FOLK MEDIA 

(MEDIA RAKYAT) 



73 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilakn data deskriptif berupa 
tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri, sedangkan jenis 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang mengutamakan 
segi kualitas data (adanya teknik pengumpulan data seperti wawancara). 

 Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 teknik mendasar 
dalam penelitian kualitatif yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Pengumpulan data. Dengan metode ini peneliti dapat mengamati secara langsung 
dan mendapatkan data yang valid tentang peran positif blater di desa Planggiran. 
 Objek dalam penelitian ini adalah komunikasi antarpribadi yang terjadi 
antara blater dan warga desa Planggiran, alasan kenapa memilih desa Planggiran 
karena peran positif blater di desa tersebut dalam mengamankan dan meminimalisir 

tindak kriminal dapat dikatakan unik maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 
komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh H. Matsuri (blater). 

 Teknik analisis data yang digunakan yang pertama mereduksi data yaitu 
merangkum untuk mempermudah peneliti dalam menemukan, menarik dan 
menggolongkan seluruh bagian yang berhubungan dengan permasalahan yang 
ada. Setelah semua data terkumpul maka dilakukan klarifikasi data berdasarkan 
kategori atau kelompok yang berkaitan dengan peran positif blater, kedua yaitu 
penyajian data Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. 
Pada tahap ini data yang telah dipilah-pilah diorganisasikan dalam kategori tertentu 
dalam bentuk matriks (display data) agar memperoleh gambaran secara utuh, 
Dalam hal ini maka peneliti memilah-milah data yang diperoleh di desa Planggiran 
dan data pendukung dari kapolsek Tanjungbumi untuk memperoleh gambaran 
secara utuh bagaimana peran positif blater di desa Planggiran. Ketiga adalah 
penarikan kesimpulan yaitu Menuru data yang diperoleh oleh peneliti selama berada 
di desa Planggiran dan didukung oleh bukti-bukti yang valid yaitu catatan tindak 
kriminal di kecamatan Tanjungbumi, selama tahun 2014 desa Planggiran termasuk 
desa yang sangat terjaga dan aman dari tindak kriminal. 

Sedangkan keabsahan data yang peneliti pakai dalam penelitian ini 
menggunakan perpanjangan pengamatan yaitu Dalam penelitian selama kurang 
lebih 1 bulan peneliti belum menemukan bukti yang valid tentang peran positif blater 
di desa Planggiran, maka peneliti melakukan perpanjangan pengamatan untuk 
mendapatkan data yang lebih kredibel dengan melakukan pendekatan kepada 
blater dan warga desa Planggiran serta mengikuti sebagian tradisi blater yaitu 

MENGHASILKAN 
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remoh agar dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan informan utama 
yaitu bapak H. Matsuri (blater), yang kedua triangulasi yaitu Triangulasi Sumber, 

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk 
menguji peran positif blater di desa Planggiran maka dilakukan pengumpulan data 
dan pengujiannya ke tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dan Triangulasi Waktu, 
Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas 
data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di sore hari pada saat 
bapak H. Matsuri (blater) bersantai dan selesai istirahat dari kesibukannya seharian, 
akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredible. Yang ketiga adalah 
analisis kasus negatif dimana Peneliti mencoba  mencari data yang berbeda tentang 
peran blater di desa Planggiran, dengan mengumpulkan data kriminal yang terjadi 
selama tahun 2014 dan mewawancarai narasumber dari desa sebelah maka yang 
didapatkan adalah data yang sama, data yang menunjukkan bahwa desa 
Planggiran sangat aman dari tindak kriminal karena peran positif blater. 

 
 

PEMBAHASAN 
Menurut Morissan (2013: 161) Teori mendapatkan kepatuhan yaitu upaya 

agar orang lain mematuhi apa yang kita inginkan merupakan tujuan komunikasi 
yang paling umum dan paling sering digunakan. Mendapatkan kepatuhan (gaining 
compliance) adalah upaya yang kita lakukan agar orang lain melakukan apa yang 
kita ingin mereka lakukan atau agar mereka menghentikn pekerjaan yang tidak kita 
sukai. Pesan-pesan yang dibuat agar orang memiliki kepatuhan (compliance gaining 
messages) merupakan salah satu topic yang paling banyak diteliti dalam ilmu 
komunikasi. Banyaknya riset mengenai strategi memperoleh kepatuhan ini terutama 
didorong oleh terbitnya hasil penelitian dari Gerald Marwell dan David Schmitt.di 
gunakan orang untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain (Morrisan, 2013: 
161). 

Dalam memahami penggunaan teori kepatuhan, peneliti merujuk kepada 
strategi mendapatkan kepatuhan, menurut Gerald Marwe dan David dalam buku 
Morrisan terdapat 16 strategi mendapatkan kepatuhan, peneliti memilih 4 strategi 
umum, karena bapak H. Matsuri hanya menggunakan 4 strategi dari 16 strategi 
mendapatkan kepatuhan, yang mencakup: 
1. Pemberian penghargaan (termasuk di dalamnya memberikan janji). 
2. Hukuman (termasuk mengancam). 
3. Keahlian (menunjukkan pengetahuan terhadap penghargaan). 
4. Komitmen personal (misalnya utang) 
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Komunikasi Antar Pribadi Antara H. Matsuri (Blater) Dengan Warga Desa 
Planggiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1 bapak H. Matsuri sedang bercengkrama dengan pemuda 
 

Gambar di atas menunjukkan keakraban antara bapak H. Matsuri dengan 
pemuda, dan dari gambar diatas maka terlihat adanya komunikasi antar pribadi 
yang terjadi antara bapak H. Matsuri dengan pemuda desa Planggiran. Keakraban 
yang terjalin antara bapak H. Matsuri dan pemuda desa Planggiran dianggap 
sebagai hal yang biasa karena bapak H. Matsuri tidak suka dianggap sebagai 
kepala desa yang ditakuti oleh warganya, padahal pada dasarnya beliau adalah 
tokoh blater. Tokoh yang biasanya disegani dan ditakuti oleh masyarakat Madura, 
namun bapak H. Matsuri dapat mengubah citra seorang blater yang selama ini 
dikenal sebagai sosok yang kasar menjadi sosok yang ramah dan menyenangkan 
bagi warganya. 

Keakraban yang terjalin antara bapak H. Matsuri dan pemuda desa 
Planggiran dianggap sebagai hal yang biasa karena bapak H. Matsuri tidak suka 
dianggap sebagai kepala desa yang ditakuti oleh warganya, padahal pada dasarnya 
beliau adalah tokoh blater. Tokoh yang biasanya disegani dan ditakuti oleh 
masyarakat Madura, namun bapak H. Matsuri dapat mengubah citra seorang blater 
yang selama ini dikenal sebagai sosok yang kasar menjadi sosok yang ramah dan 
menyenangkan bagi warganya. Maka komunikasi antarpribadi yang terjalin antara 
bapak H. Matsrui dengan pemuda desa menimbulkan keakraban dan kepatuhan 
pemuda terhadap bapak H. Matsuri. 

 
Media Populer Facebook Sebagai Media Pengawasan Blater 

Bapak H. Matsuri memanfaatkan jejaring sosial facebook dalam mengawasi 
pemuda desa Planggiran, karena facebook adalah jejearing sosial yang banyak 
digunakan oleh pemuda desa Planggiran maka dari itu bapak H. Matsuri berinisiatif 
untuk mengawasi atau memonitoring pemuda desa Planggiran melalui jejaring 
sosial facebook. 

Bapak H. Matsuri menggunakan menu obrolan (chat) untuk mengobrol 
dengan pemuda desa Planggiran untuk mencari informasi tentang aktivitas yang 
sedang dilakukan oleh para pemuda desa Planggiran di waktu tertentu, hal ini dapat  

 
dilihat dari hasil obrolan bapak H. Matsuri dengan salah satu pemuda desa 

Planggiran, sebagai berikut:  
 
Gambar di atas adalah obrolan bapak H. Matsuri dengan Gufron pemuda 

desa Planggiran. Obrolan yang berisi tentang ajakan bapak H. Matsuri kepada para 
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pemuda untuk berkumpul dirumahnya dan dilanjutkan dengan keliling desa 
Planggiran untuk mengontrol keadaan desa Planggiran pada malam itu. 
 
Folk Media (media rakyat) Remoh Sebagai Media Pengawasan Blater 

Desa Planggiran termasuk desa yang tingkat keamanannya sangat terjaga 
di hal itu dapat dilihat dari hasil catatan kriminal yang diperoleh peniliti dari polsek 
setempat, pencapaian tersebut tidak luput dari peran tokoh blater yang ada di desa 
Planggiran.  Bapak H. Matsuri adalah salah satu tokoh blater yang ada di desa 
Planggiran, perannya sebagai blater yang meminimimalisir tindak kriminal yang 
datang dari dalam desa namun ketika kejahatan datang dari luar desa bapak H. 
Matsuri di bantu oleh bapak H. Muniri yang mengawasi segala aktivitas-aktivitas 
yang kiranya mencurigakan. Bapak H. Muniri adalah salah satu tokoh elite blater 
yang dimiliki oleh desa Planggiran, berkat perannya sebagai elite blater bapak H. 
Muniri dapat menekan seminimalisir tindak kriminal yang datang dari luar desa.  

Remoh, perkumpulan yang diadakan oleh kalangan blater. Perbedaan 
mencolok antara remoh yang dilakukan masyarakat biasa dengan blater tidak saja 
pada “transaksi ekonomi” terlebih pada status atau pencitraan. Semakin banyak 
blater yang datang pada remoh yang digelarnya maka semakin naik kapasitasnya 
sebagai blater. (Rozaki, 2004, 73-81) 

Remoh adalah media yang dipakai oleh bapak H. Muniri untuk menekan 
tindak kriminal yang datang dari luar desa, eksistensinya di dalam dunia keblateran 
yang sudah lama beliau tekuni membuat beliau banyak dikenal oleh tokoh-tokoh 
blater terkemuka di Madura. Organisasi remoh yang beranggotakan para blater 
tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh bapak H. Muniri untuk menitipkan desa 
Pkanggiran kepada blater lainnya untuk tidak melakukan tindak krimnial di desa 
Planggiran. 

 
Peran Blater Untuk Mendapatkan Kepatuhan Warga Desa Planggiran 

Dalam memahami penggunaan teori kepatuhan, peneliti merujuk kepada 
strategi mendapatkan kepatuhan, menurut Gerald Marwe dan David dalam buku 
Morrisan terdapat 16 strategi mendapatkan kepatuhan, peneliti memilih 4 strategi 
umum, karena bapak H. Matsuri hanya menggunakan 4 strategi dari 16 strategi 
mendapatkan kepatuhan, yang mencakup: 
1. Pemberian penghargaan (termasuk di dalamnya memberikan janji). 
2. Hukuman (termasuk mengancam). 
3. Keahlian (menunjukkan pengetahuan terhadap penghargaan). 
4. Komitmen personal (misalnya utang) 

Bapak H. Matsuri menggunakan ke empat strategi tersebut untuk 
mendapatkan kepatuhan pemuda desa planggiran yang pada akhirnya pemuda 
desa Planggiran dapat di kontrol oleh bapak H. Matsuri untuk tidak melakukan 
tindak kriminanl di dalam desa maupun di luar desa Planggiran. 

 

KESIMPULAN 
 

Bapak H. Matsuri akhirnya menemukan cara bagaimana mengatur dan 
mendapatkan kepatuhan dari pemuda desa Planggiran, bapak H. Matsuri 
menerapkan beberapa strategi mendapatkan kepatuhan kepada pemuda desa 
Planggiran yaitu : 
1. Pemberian penghargaan (termasuk di dalamnya memberikan janji). 
2. Hukuman (termasuk mengancam). 
3. Keahlian (menunjukkan pengetahuan terhadap penghargaan). 
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4. Komitmen personal (misalnya utang) 
Dengan ke empat strategi tersebut maka bapak H. Matsuri dapat menekan 

kenakalan pemuda dan menghasilkan pemuda yang berprestasi. Ketika komunikasi 
antar pribadi antara bapak H. Matsuri dengan pemuda desa Planggiran tercapai 
maka pemuda akan patuh kepada bapak H. Matsuri, tanpa pemuda sadari bahwa 
mereka telah digiring menjauh dari aktivitas-aktivitas yang merugikan desa dan 
menjauh dari tindakan kriminal yang tentunya membuat malu desa Planggiran. 
Segala upaya untuk memantau pemuda desa Planggiran telah dilalui oleh bapak H. 
Matsuri salah satunya dengan menggunakan komunikasi antar pribadi bermedia, 
media yang di maksud adalah jejaring sosial facebook yang memang banyak di 

pakai oleh pemuda desa Planggiran untuk berkomunikasi dengan pemuda lainnya, 
bapak H. Matsuri menggunakan facebook untuk memonitoring setiap aktivitas yang 
dilakukan oleh pemuda desa Planggiran. Dengan begitu para pemuda juga dapat 
terpantau dari segala arah oleh bapak H. Matsuri. 

 
SARAN 

Saran peneliti bagi pemuda desa Planggiran untuk tetap patuh kepada 
bapak H. Matsuri selama itu masih dalam aktivitas yang positif dan tetap menjadi 
pemuda yang membanggakan desa Planggiran dengan menjauhi segala bentuk 
tindakan kriminal dan menjadi pemuda yang berprestasi ke depannya,dan peniliti 
untuk blater desa Planggiran agar tetap menjalin hubungan yang akrab dengan 
seluruh warga desa Planggiran agar mereka tetap mau menuruti setiap hal positif 
yang blater tersebut katakan atau perintahkan. Tetap menjadi desa yang aman dari 
segala tindak kriminal dan peran positif blaternya tetap berjalan demi meminimalisir 
tindak kriminal di desa Planggiran. 

Sedangkan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian yang 
lebih mendalam terkait peran positif komunikasi blater di Madura. Peneliti juga 
mengharapkan adanya analisis lebih yang koperhensif dalam perkembangan kajian 
ilmu komunikasi yang sangat membantu terciptanya banyak penemuan-penemuan 
baru dan bermanfaat bagi masyarakat 
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