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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Suatu kelompok pasti akan membutuhkan seorang pemimpin yang 

nantinya akan menjadi pusat dari segala sesuatu yang terjadi di dalam 

kelompok tersebut. Tidak terkecuali masyarakat yang merupakan satu 

contoh kelompok dengan anggota yang banyak. Masyarakat sendiri 

menurut Ralph Linton dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis 

oleh Soerjono Soekanto (1990) merupakan setiap kelompok manusia yang 

telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan 

sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan 

menurut Selo Soemardjan dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar yang 

ditulis oleh Soerjono Soekanto (1990) masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Soekanto, 1990 : 24).  

Dari dua definisi tentang masyarakat diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok yang sudah hidup 

bersama dan memiliki sistem kebudayaan sendiri. Dengan demikian 

masyarakat dapat dianggap sebagai suatu organisasi atau kelompok yang di 

dalamnya memiliki struktur yang sudah jelas yang menjadi sebuah sistem 

yang akan mengatur berjalannya sebuah masyarakat. Dalam struktur 

tersebut pasti akan ada seorang yang menjadi opinion leader, dimana 
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seseorang tersebut akan menjadi pengambil keputusan yang keputusannya 

sering kali sangat mempengaruhi apa yang terjadi di dalam masyarakat.  

Itu karena masyarakat akan lebih mempercayai apa yang dikatakan 

atau diperintahkan oleh kepala desa atau lurah yang menjadi orang nomor 

satu di desa tersebut dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat desa. 

Opinion leader menjadi penting dalam sebuah masyarakat karena fungsinya 

sebagai pengambil keputusan sangat diperlukan oleh masyarakat karena 

seorang opinion leader yang sudah dipercaya oleh masyarakat akan lebih 

mudah untuk mempengaruhi dan menyelesaikan suatu masalah yang ada di 

dalam masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa 

Lendang Nangka, yang merupakan lokasi penelitian ini akan dilakukan. Di 

Desa Lendang Nangka menurut pengamatan yang dilakuakan peneliti 

kepala desa atau lurah di desa tersebut bukan menjadi satu satunya opinion 

leader bahkan menjadi orang nomor dua dalam hal memberikan pendapat.  

Di Desa Lendang Nangka, opion leader yang akan paling 

didengarkan adalah Tuan Guru. Tuan Guru sebutan atau istilah yang lumrah 

di Lombok. Dimana seorang Tuan Guru biasanya adalah orang yang 

memiliki ilmu agama paling tinggi yang terdapat di sebuah desa. Tuan Guru 

tidak harus merupakan orang yang memiliki umur lebih tua dari pada yang 

lain, ada Tuan Guru dibeberapa desa yang masih muda.  

Gelar Tuan Guru biasanya bersifat turun-temurun, hal itu 

menyebabkan jika ada anak laki-laki dari seorang Tuan Guru, maka dia 

harus menyiapkan dirinya untuk meneruskan gelar orang tuanya sebagai 

Tuan Guru. Berkaitan dengan opinion leader, konflik tentu menjadi hal yang 
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wajib terjadi. Hal itu merupakan sebuah dampak dari perbedaan pendapat 

yang terjadi di dalam masyarakat. Konflik sering diartikan berbeda oleh 

orang yang berbeda pula dan mencakup kerangka intensitas dari perbedaan 

pendapat “sepele” sampai perang antar Negara (Masmuh, 2010 : 292). 

Frekuensi situasi konflik selalu terjadi mulai dari skala kecil sampai skala 

yang luas dalam suatu masyarakat antara berbagai pihak, didorong oleh 

berbagai factor perbedaan (Masmuh, 2010 : 295) 

Dalam konteks masyarakat desa tentu konflik dan perbedaan 

pendapat akan lebih sering muncul. Hal itu karena masyarakat desa masih 

memiliki pola pikir yang sederhana dan akan cenderung lebih memikirkan  

pendapatnya sendiri dari pada melihat pendapat orang lain. Konflik 

semacam itu juga terjadi pada masyarakat Desa Lendang Nangka. Bukan 

konflik internal namun lebih sering kepada konflik antar desa yang sifatnya 

eksternal.  

Sifat kekeluargaan yang masih sangat kental pada masyarakat desa 

menjadikan sifat masyarakat desa akan menjadi lebih sensitiv kepada 

gangguan yang datangnya dari luar yang mengganggu desa mereka. Hal 

seperti itu terjadi pada di Desa Lendang Nangka. Desa Lendang Nangka 

adalah sebuah desa yang masuk kedalam daerah Kecamatan Masbagik, 

Kabupaten Lombok Timur, NTB. Desa ini merupakan sebuah desa yang 

bisa dibilang sering bentrok dengan desa lain yang merupakan tetangga 

langsung mereka.  

Hampir semua desa yang bertetangga langsung dengan Desa 

Lendang Nangka pernah bentrok dengan Desa Lendang Nangka. Ada 
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beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Desa Lendang Nangka, 

diantaranya di sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Boroklelet 

(Lendang Nangka Utara), sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa 

Danger, Sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Jurit, dan sebeleh 

barat berbatasan langsung dengan desa Kumbang. Dengan banyaknya desa 

yang berbatasan langsung mengakibatkan rawannya bentrokan terjadi, 

terutama karena masih banyak pemuda yang emosinya cepat terpancing. 

Muh. Azhari yang merupakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus 

menjadi ketua BUMDES Lendang Nangka mengatakan bahwa dalam kurun 

waktu 5 tahun belakangan telah terjadi setidaknya 2 kali bentrokan besar 

antar desa yang melibatkan Desa Lendang Nangka, kedua bentrokan besar 

itu terjadi pada tahun 2014 antara Desa Lendang Nangka dan desa 

Boroklelet (Lendang Nangka Utara) dan pada tahun 2015 antara Desa 

Lendang Nangka dan desa Jurit. Dalam kedua bentrokan itu juga 

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, seperti rusaknya fasilitas umum 

dan korban luka-luka.  

Bentrok sebenarnya muncul akibat dari persoalan sepele dan 

kebanyakan dimulai oleh remaja desa yang tingkat emosionalnya masih 

tinggi. Beberapa penyebab konflik yang terjadi belakangan bisa dibilang 

sangat tidak beralasan dimulai dari perkelahian remaja yang 

memperebutkan wanita, upacara adat, hingga pertandingan olahraga. 

Awalnya bentrok memang terjadi antar remaja desa, namun seperti yang 

dikatakan diatas bahwa rasa kekeluargaan di desa masih sangat kuat, 

bentrok melebar melibatkan orang dewasa bahkan para orang tua ikut 
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bentrok dengan alasan membela desa. Hal tersebut tidak jarang 

menimbulkan korban luka-luka.  

Menurut data yang didapatkan peneliti dari wawancara dengan Muh. 

Azhari yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Lendang 

Nangka, bentrok terakhir terjadi pada 12 Desember 2016. Bentrokan terjadi 

antara Desa Lendang Nangka dengan desa Jurit tepat pada malam perayaan 

maulid nabi yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah. Bentrokan yang 

menurut salah satu tokoh masyarakat tersebut diakibatkan oleh perselisihan 

antar remaja yang kemudian membesar menjadi perkelahian antar desa. 

Walaupun bentrokan berlangsung singkat namun sudah cukup untuk 

menimbulkan kerugian pada kedua desa yang bentrok tersebut. 

Dalam setiap bentrok itupun terlihat sangat jelas peran opinion 

leader dalam menenangkan warga maupun memelihara ketentraman pasca 

bentrok. Dalam hal ini peran Tuan Guru yang merupakan tokoh masyarakat 

yang sangat dihormati di Desa Lendang Nangka sangat besar. Dalam 

bentrok yang terjadi antara Desa Lendang Nangka dan Desa Boroklelet 

(Lendang Nangka Utara) Tuan Guru bahkan merupakan satu-satunya tokoh 

masyarakat yang bisa memecah ketegangan dan menjadi tokoh yang sangat 

berpengaruh dalam perdamaian kedua desa tersebut. Oleh karena itu peneliti 

ingin melihat seberapa besar peran opinion leader yang dalam hal ini Tuan 

Guru dalam memelihara ketentraman masyarakat di Desa Lendang Nangka. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran opinion 

leader dalam mempertahankan kerukunan pada masyarakat Desa 

Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, 

NTB?. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peran opinion leader dalam mempertahankan kerukunan 

pada masyarakat desa khususnya Desa Lendang Nangka, Kecamatan 

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB yang menjadi tempat penelitian 

akan dilakukan. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mahasiswa 

tentang peran opinion leader dalam sebuah masyarakat dan dalam 

mempertahankan kerukunan masyarakat. Selain itu diharapkan 

memberiakan informasi, pengetahuan, dan wawasan bagi mahasiswa 

untuk kedepanya bisa menjadi refrensi atau penyempurnaan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2. Secara Praktis 

Peneliti berharap dapat mengetahui peran opinion leader dalam 

mempertahankan kerukunan pada masyarakat desa, terutama yang 

terjadi di Desa Lendang Nangka. Peneliti juga berharap dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran opinion leader 

dalam mempertahankan kerukunan di masyarakat. 

 


