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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1. Novel sebagai Representasi Karya Sastra 

 Pada dasarnya novel merupakan karya sastra berbentuk prosa fiksi yang 

menyajikan realitas kehidupan di dalamnya. Asal kata novel yaitu novella yang 

memiliki arti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian diartikan sebagai cerita 

pendek dalam bentuk prosa (Nurgiyantoro, 2010: 9). Oleh karena itu, cerita dalam 

novel disajikan secara lebih kompleks dengan berbagai persoalan yang ada.  

 Novel mengandung berbagai karakteristik sebagai sebuah representasi 

karya sastra. Dibandingkan sastra yang lain novel memiliki cerita yang kompleks, 

dan penggambaran ceritanya lebih gamblang. Jika dibandingakan dengan roman 

maka cerita dalam novel cenderung lebih pendek, namun jika dibandingkan 

dengan cerita pendek, cerita dalam novel lebih panjang (Setyawati, 2014: 15). 

Adapun karakteristik novel yang lain jika dilihat dari pembaca maka novel 

membutuhkan waktu lebih dari satu hari untuk menyelasaikan dan memahami 

cerita didalamnya. Berbeda dengan cerita pendek yang bisa selesai baca dalam 

sekali duduk.  

 Sama halnya dengan sastra yang lain, bahwa novel dapat berdiri karena 

dibangun oleh unsur-unsur pembangun karya sastra. Unsur-unsur tersebut 

dipadukan oleh pengarang dan dibuat mirip dengan dunia nyata, berikut berbagai 

peristiwa dan konflik di dalamnya, sehingga seperti sungguh terjadi (Setyawati, 

2014: 14). Unsur-unsur pembangun tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari 

luar karya sastra dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Unsur pembangun 

dari dalam dapat berupa tema, plot, tokoh dan penokohan, amanat, sudut pandang, 
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gaya bahasa dan latar. Semua unsur pembangun tersebut saling berkaitan, tidak 

bisa berdiri sendiri. Namun sebagai pusat penceritaan, maka tokoh merupakan 

salah satu unsur utama dalam novel.  

 Tokoh merupakan subjek yang menggiring pembaca untuk mengetahui 

certa sampai akhir. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita yang  

merepresentasikan imajinasi pengarang dengan membawa semua pemikiran-

pemikiran pengarang yang akan disampaikan kepada  pembaca. Tokoh terbagi 

menjadi beberapa kategori. Jika dilihat dari fungsi penampilan tokoh maka tokoh 

dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis 

merupakan tokoh yang merepresentasikan keinginan pembaca.  

 Menurut Nurgiyantoro (2010:178) tokoh protagonis merupakan tokoh 

yang dikagumi dengan menganut norma dan nilai yang sesuai dengan pembaca. 

Sedangkan tokoh antagonis, merupakan tokoh yang beroposisi dengan tokoh 

protagonis, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik 

maupun batin. Tokoh antagonis inilah yang memicu konflik. Konflik tidak pernah 

lepas dari cerita, karena konflik menjadikan cerita itu menarik. Namun tidak 

semua konflik dalam novel didasarkan pada tokoh antagonis, melainkan kekuatan 

antagonistis. Konflik bisa terjadi pada diri sendiri. Misalnya seorang tokoh akan 

memutuskan sesuatu yang penting yang menuntut konsekuensi sehingga terjadi 

pertentangan dalam dirinya. Namun biasanya juga dipengaruhi oleh kekuatan 

antagonistis dari luar. 

 Selain itu, karya sastra juga dibangun oleh unsur eksternal yang 

merupakan realitas yang ada disekitar masyarakat yang melatarbelakangi 

pembuatan karya sastra itu. Misalnya kondisi perpolitikan Indonesia, 
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permasalahan sosial seperti kemiskinan, premanisme dan lain sebagainya dapat 

mendukung cerita secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini novel dapat 

dikatakan sebagai gambaran dari realitas sosial. Melalui berbagai permasalahan 

sosial yang digambarkan maka kemungkinan pembaca dapat mempelajari hakikat 

kehidupan dan menyikapi hidup (Nurgiyantoro, 2010: 22). Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa novel merupakan gambaran realitas sosial yang 

digambarkan melalui berbagai unsur pembangunnya. Oleh karena itu novel dapat 

menjadi referensi tentang berbagai permasalahan kehidupan yang dapat diambil 

manfaatnya oleh pembaca. 

2.2 Novel sebagai Gambaran Masyarakat 

 Novel merupakan gambaran masyarakat. Cerita dalam novel merupakan 

adopsi dari kehidupan masyarakat sekitar yang menjadi latar penciptaan karya 

sastra. Wellek dan Warren (2016: 98) mengungkapkan bahwa sastra adalah 

gambaran sosial yang memakai media bahasa. Kenyataan sosial dalam masyarakat 

dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kehidupan politik di Indonesia, 

ekonomi masyarakat, permasalahan pebedaan status sosial dan sebagainya. 

Berangkat dari hal tersebut, karya sastra lahir. Jadi bisa dikatakan bahwa sastra, 

khususnya novel merupakan produk masyarakat. Sastra diciptakan oleh anggota 

masyarakat yang berangkat dari masyarakat. 

 Hal  ini sejalan dengan Sumardjo (1979:12) yang menyatakan bahwa sastra 

adalah produk masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sastra ada di tengah-tengah 

masyarakat dan dibuat oleh anggota masyarakat berdasarkan desakan emosional 

melihat kenyataan sosial yang ada. Pengarang merupakan anggota masyarakat, 

tinggal di suatu lingkungan sosial tertentu dan memiliki status sosial tertentu. 
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Sehingga karya sastra yang dihasilkan merupakan pandangan dan pengalaman 

pengarang terkait dengan kehidupan sosial. Berbagai kondisi kehidupan sosial 

masyarakat yang ada disekitar pengarang, menjadi latar pembuatan karya sastra. 

Kehidupan  sosial manusia yang notabene merupakan makhluk sosial begitu 

kompleks, misal interaksi sosial, adaptasi atau penyesuaian diri, perubahan sosial, 

konflik sosial, stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, maka aspek sosial dalam sastra dapat 

menjadi representasi fungsi sastra dalam masyarakat. Seperti yang diungkap 

Wiyatmi (2013:10-11) sastra dapat menjadi dokumen dari realitas sosial budaya, 

maupun politik yang terjadi dalam masyarakat pada masa tertentu. Selain itu, 

sastra dapat menjadi penyampain nilai maupun  ideologi tertentu pada masyarakat 

pembaca.  

 Dalam hal ini, konflik sosial akan menjadi fokus permasalahan dalam 

penelitian ini. Berbagai pendekatan dapat diterapkan untuk mengkaji konflik 

sosial yaitu psikologi sosial, antropologi sastra dan sosiologi sastra. Konflik sosial 

dalam pandangan psikologi sosial dapat dilihat dari tindakan individu saat 

berkonflik. Hal tersebut berkaitan dengan latar belakang psikologis individu 

hingga menimbulkan konflik. Konflik sosial dalam pandangan antropologi sastra 

melihat bahwa konflik sosial merupakan gejala sosial yang pasti terjadi dan 

diakibatkan oleh berbagai perbedaan budaya di masyarakat.  

 Adapun konflik sosial dalam pandangan sosiologi merupakan gejala sosial 

masyarakat yang diakibatkan oleh unsur-unsur sosiologis seperti struktur sosial, 

diferensiasi sosial, dan stratifiikasi sosial. Hal tersebut sesuai dengan konflik 

sosial dalam novel yang hendak diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih 
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mengkaji konflik sosial dengan sosiologi satsra. Sosiologi sastra merupakan teori 

yang mengkaji karya sastra melalui keadaan dan kejadian sosial yang terdapat di 

dalamnya. Menurut Endraswara (2011: 9) sosiologi sastra merupakan ilmu yang 

memperhatikan seluk beluk kehidupan manusia.  

 Lebih spesifik lagi, fokus penelitian sosiologi sastra dibagi menjadi tiga, 

sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra dan sosiologi penikmat sastra. Namun 

penelitian ini lebih fokus kepada sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra 

yaitu isi di dalam karya sastra, tujuan dari isi karya sastra dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan masalah sosial dalam sastra (Wellek & Werren, 2016: 36). 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian sosiologi sastra 

dalam novel yaitu mengkaji isi dalam novel yang memuat berbagai permasalahan 

sosial yang ada.  

2.3. Konflik Sosial dalam Masyarakat  

 Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin“con”yang 

berarti bersama dan“ fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan 

demikian, berbagai benturan dalam kehidupan sosial baik antarkepentingan, 

keinginan, dan pendapat yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih dapat 

disebut sebagai konflik (Setiadi & Kolip, 2011: 347). Secara sederhana dapat 

disimpulkan bahwa konflik merupakan pertentangan karena adanya perbedaan 

kepentingan, keinginan dan pendapat antara dua pihak atau lebih. 

 Pengertian tersebut sejalan dengan konflik menurut Webster (dalam 

Pickering, 2001: 1) yang mendefinisikan bahwa konflik merupakan persaingan, 

pertentangan, perselisihan atau perseteruan antara pihak yang tidak cocok satu 

sama lain diakibatkan oleh kebutuhan, dorongan, keinginan atau tuntutan yang 
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bertentangan. Secara sederhana Webster mengungkapkan bahwa konflik berarti 

persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi 

pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara simultan. Berdasarkan 

pengertian tersebut menunjukkan bahwa konflik berangkat dari persepsi mengenai 

berbagai perbedaan. Persepsi tersebut yang menggiring manusia menuju 

pertentangan ataukah tidak. Jika persepsi tersebut positif atau menyutujui 

perbedaan yang ada, maka tidak akan menjadi konflik. Berbeda jika persepsi 

tersebut mempertentangkan perbedaan yang ada, sekalipun pertentangan tersebut 

masih berupa persepsi dalam pikiran, maka itu adalah konflik.  

 Selain itu, makna konflik yang lebih luas lagi dikemukakan oleh 

Nitibaskara (2002: 6) yang menyatakan bahwa konflik meliputi pertentangan atau 

bentrokan, persaingan atau gangguan oleh kelompok secara fisik atau benturan 

antar kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan atau pertentangan-pertentangan 

dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau kehendak-

kehendak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik bisa 

terjadi baik secara fisik seperti benturan antar kekuatan maupun non fisik seperti 

pertentangan ide, kepentingan dan kehendak.   

 Definisi tersebut sejalan dengan Susan (2009: 4-5) yang menyatakan 

bahwa manusia adalah makhluk konfliktis (homo conflictus) yaitu makhluk yang 

selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan. Pertentangan dapat 

muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara ke dua belah pihak 

yang bersebrangan. Contoh pertentangan ide yang terjadi dalam kehidupan 

keluarga. Pertentangan ide terjadi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada 

di rumah, seperti pembelian TV yang sesuai dengan semua orang yang ada di 
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rumah. Masing-masing pihak mempunyai ide, mulai dari Ayah, Ibu dan juga 

anak. Perbedaan ide-ide tersebutlah yang dapat menjadi pertentangan. Mereka 

akan beradu argumen untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing tentang 

pilihan mereka.  Artinya bahwa konflik tidak hanya berupa persepsi dalam 

pikiran, melainkan juga berupa persepsi yang diungkapkan bertentangan dengan 

pihak lain dan juga yang diungkapkan dalam wujud fisik. 

 Konflik bisa terjadi secara fisik maupun non fisik juga dikemukakan oleh 

Ahmadi (2007:281) yang mendefinisikan konflik sebagai suatu proses sosial 

antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan 

saling menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.  Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai konflik itu adalah 

pertentangan antara salah satu pihak yang berusaha menyingkirkan pihak yang 

lain. 

 Hal tersebut sejalan dengan Soekanto (2015: 85-86) yang menyebutkan 

bahwa konflik merupakan usaha pemenuhan tujuan oleh individu maupun 

kelompok dengan jalan menentang lawan dengan ancaman atau dengan 

kekerasan. Proses sosial ini dimulai dari mempertajam perbedaan di antara 

individu-individu atau kelompok-kelompok yang menyangkut fisik, emosi,unsur 

kebudayaan, pola perilaku, gagasan, pendapat serta kepentingan sehingga 

akhirnya terjadi pertikaian atau pertentangan yang tujuannya untuk mengalahkan 

pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. 

 Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik 

memiliki makna yang sangat kompleks, mulai dari yang sederhana sampai tingkat 

kekerasan. Dalam hal ini, kekerasan juga merupakan bagian dari konflik. 
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Walaupun memiliki makna yang berbeda, namun kedua istilah tersebut saling 

berkaitan. Kekerasan dapat menjadi dampak dari konflik yang tidak dapat 

diselesaikan dengan baik-baik, namun kekerasan juga bisa menjadi wujud dari 

konflik itu sendiri. Banyak pertentangan yang terjadi karena hal-hal kecil yang 

diwujudkan dengan adu argumen, dimana kedua pihak berusaha untuk 

mempertahankan pendapat atau argumennya masing-masing. Namun tidak jarang 

pula pertentangan kecil yang tidak diungkapkan dengan kata-kata melainkan 

langsung menggunakan fisik, seperti perkelahian. Hal ini sejalan dengan Susan 

(2009: 4) yang mengemukakan bahwa dalam catatan sejarah dunia, konflik sering 

diikuti oleh bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian. Namun dalam hal 

ini kekerasan yang dimaksud bukan hanya perang dan pembataian, melainkan bisa 

dalam bentuk lain, seperti mati karena kelaparan yang disebabkan perekonomian 

yang tidak stabil karena pihak-pihak tertentu juga bisa dikatakan sebagai 

kekerasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan 

pertentangan yang terjadi karena berbagai perbedaan kebutuhan, keinginan dan 

kepentingan manusia baik dalam wujud persepsi atau ide hingga kekerasan. 

 Dalam karya sastra, konflik merupakan elemen yang turut membangun 

alur cerita. Konflik menjadikan cerita dalam sastra menjadi lebih menarik untuk 

dibaca. Konfik dalam sastra yaitu ketegangan atau pertentangan di dalam cerita 

rekaan atau drama yakni antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, 

pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya (Alwi dkk. 2005:587). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa konflik dalam sastra yaitu pertentangan yang dialami oleh 

tokoh-tokoh dalam cerita rekaan, dalam hal ini adalah cerita dalam novel. 
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 Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada konflik sosial yang terjadi pada 

tokoh-tokoh yang ada dalam novel Cantik Itu Luka. Stanton (dalam Nurgiyantoro, 

2010: 125) mengungkapkan bahwa konflik sosial merupakan pertentangan yang 

disebabkan adanya kontak sosial manusia atau masalah-masalah sosial yang 

muncul akibat adanya hubungan antarmanusia. Berdasarkan pengertian konflik 

sosial tersebut dengan pengertian konflik yang ada di atas dapat ditarik satu 

definisi konflik sosial yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahwa 

konflik sosial merupakan pertentangan yang terjadi karena adanya kontak sosial 

manusia baik dalam wujud persepsi atau ide hingga kekerasan.  

 Konflik sosial memiliki beberapa elemen yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, yaitu bentuk konflik sosial, faktor pemicu konflik sosial, 

penyelesaian konflik sosial hingga dampak konflik sosial.  

2.3.1 Bentuk Konflik Sosial 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), kata bentuk memiliki arti 

wujud yang ditampilkan. Dalam hal ini bentuk konflik sosial berarti wujud yang 

ditampilkan dalam konflik sosial. Berdasarkan teori konflik sosial yang telah 

dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa wujud yang ditampilkan dalam konflik 

sosial begitu kompleks, mulai dari yang sederhana dalam bentuk persepsi hingga 

dalam bentuk kekerasan. Para ahli sosiologi membagi bentuk konflik sosial 

menjadi beberapa kategori, yaitu bentuk konflik berdasarkan pelaku dan situasi 

konflik.  

2.3.1.1 Bentuk Konflik Sosial Berdasarkan Pelaku. 

 Beberapa ahli sosiologi mengategorikan konflik berdasarkan pelaku yang 

berkonflik. Jonhnson (1990: 163) mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi 



18 
 

 
 

melalui hubungan antarmanusia dari tingkat yang paling kecil, antara pribadi, 

keluarga, hingga komunitas, organisasi, masyarakat dan negara yang tidak bersifat 

statis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku konflik sosial sangat baragam, 

mulai dari pribadi hingga negara.  

 Pickering (2001: 12) juga mengategorikan konflik menjadi tiga yaitu 

konflik diri, antarindividu, konflik dalam kelompok dan konflik antarkelompok. 

Konflik diri yaitu pertentangan yang terjadi dalam diri seseorang karena tidak 

sanggup memenuhi tuntutan yang ada. Konflik antarindividu yaitu konflik antara 

satu individu dengan individu yang lain. Konflik dalam kelompok yaitu konflik 

terjadi antarindividu dalam kelompok, sedangkan konflik antar kelompok yaitu 

konflik yang melibatkan lebih dari satu kelompok.  

 Selain itu Ahmadi (2007: 286) juga mengategorikan konflik menjadi tiga 

yaitu konflik interindividu, konflik antarindividu dan konflik antarkelompok. 

Konflik interindividu yaitu konflik yang erat kaitannya dengan emosi individu 

hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Konflik antarindividu yaitu terjadi 

antara seorang atau lebih. Konflik antarkelompok sosial merupakan konflik yang 

terjadi antara kelompok-kelompok sosial masyarakat.  

 Konflik yang dikelompokan berdasarkan jumlah orang yang terlibat juga 

dikemukakan oleh Wirawan (2010: 55) yang mengelompokkanya menjadi dua, 

yaitu konflik personal dan interpersonal. Konflik personal yaitu konflik yang 

terjadi dalam diri individu karena harus memilih berbagai pilihan perspektif yang 

ada. Konflik interpersonal yaitu konflik yang terjadi antara individu dengan 

individu yang lain, individu dengann kelompok ataupun kelompok dengan 

kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing.  
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 Nurgiyantoro juga mengungkapkan pendapatnya terkait dengan bentuk 

konflik. Konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik internal dan eksternal. 

Konflik internal adalah konflik yang terjadi di dalam diri tokoh cerita. Jadi konflik 

tersebut merupakan konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. 

Berdasarkan pengertian konflik sebelumnya, maka bisa dikatakan konflik yang 

ada adalah berupa persepsi yang bertentangan dalam diri individu yang 

disebabkan oleh masalah-masalah sosial yang ada. Sedangkan konflik eksternal 

yaitu konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu diluar dirinya, baik 

itu dengan lingkungan masyarakat ataupun dengan lingkungan alam.

 Berdasarkan berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa bentuk konflik 

dapat dikategorikan berdasarkan pelaku yang berkonflik, mulai dari konflik 

pribadi hingga konflik antara kelompok satu dengan yang lain. Oleh karena itu, 

peneliti mengelompokkan bentuk konflik berdasarkan pelaku konflik sebagai 

berikut.   

a. Konflik Internal 

 Konflik internal adalah konflik yang terjadi di dalam diri masing-masing 

individu. Konflik tersebut erat kaitannya dengan emosi individu. Berdasarkan 

pengertian konflik sebelumnya, maka bisa dikatakan konflik internal yang terjadi 

berupa persepsi yang bertentangan dalam diri individu yang disebabkan kontak 

sosial dengan manusia lain yang tidak pernah lepas dari masalah. Hal tersebut 

dikarenakan tidak mungkin individu mengalami konflik dalam dirinya jika bukan 

karena ada stimulus diluar dirinya. Stimulus itu berupa masalah-masalah sosial 

sebagai akibat dari hubungan sosial dengan manusia lain.  
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b. Konflik Eksternal 

 Konflik eksternal yaitu konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan 

sesuatu diluar dirinya, baik itu dengan lingkungan masyarakat ataupun dengan 

lingkungan alam. Konflik eksternal dengan lingkungan masyarakat dikategorikan 

menjadi tiga bentuk, yaitu konflik antarindividu, konflik individu dengan 

kelompok dan konflik kelompok dengan kelompok.  

 Konflik antarindividu yaitu konflik antara satu individu dengan individu 

yang lain. Dalam konflik antarpribadi, konflik dengan orang terdekat 

justrumemiliki intensitas yang lebih kuat. Hal ini dikarenakan, ketika konflik 

terjadi dengan orang yang selalu bersama akan lebih pahit daripada konflik 

dengan orang yang tidak dikenal  sama sekali. Oleh karena itu, Simmel 

(Jonhnson, 1990: 270-271) menyebutkan bahwa intensitas konflik berbanding 

lurus dengan tingkat solidaritas atau persamaan dalam hubungan itu. Konflik 

antara individu dengan kelompok yaitu konflik terjadi antara individu dengan 

kelompok dan konflik antarkelompok yaitu konflik yang melibatkan lebih dari 

satu kelompok atau konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok sosial 

masyarakat.  

 Cooley (dalam Anwar & Adang, 2013: 221) menggolongkan kelompok 

sosial berdasarkan dua pandangan, yakni berdasarkan kedekatan dan ada tidaknya 

aturan, yaitu kelompok primer dan sekunder, dan kelompok formal dan informal. 

Kelompok primer yaitu kelompok sosial yang paling sederhana. Para anggota 

saling mengenal dan ada kerjasama yang erat. Kriteria kelompok ini yaitu sering 

berkomunikasi dan interaksinya terjadi secara langsung tanpa perantara. Selain itu 

kelompok ini terbentuk juga bukan hanya karena kepentingan tertenu. Misalnya 
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keluarga, kelompok bermain, kelompok agama, kelompok satu suku, kelompok 

nasionalis.  Kelompok selanjutnya yaitu kelompok sekunder. Kelompok 

sekunder merupakan kelompok sosial yang terdiri dari banyak orang. Interaksinya 

terjadi secara tidak langsung, bersifat kurang kekeluargaan dan objektif. Selain 

itu, kriteria kelompok ini juga terbentuk karena ada kepentingan tertentu. 

Misalnya partai politik, perhimpunan serikat kerja, hubungan kontrak jual beli. 

Selanjutnya dilihat dari ada tidaknya aturan dibedakan menjadi kelompok formal 

dan informal. Kelompok formal merupakan kelompok sosial yang ditandai dengan 

adanya aturan yang jelas dan terdapat struktur organisasi. Sedangkan kelompok 

informal merupakan kelompok sosial yang ditandai dengan tidak adanya aturan 

yang jelas dan tidak terdapat struktur organisasi. Misalnya kelompok arisan. 

2.3.1.2 Bentuk Konflik Sosial Berdasarkan Situasi Konflik 

 Bentuk konflik sosial, juga dapat dilihat dari situasi konflik yang terjadi. 

Dalam hal ini, Coser membagi konflik tersebut menjadi dua, yaitu konflik realistis 

dan konflik non-realistis (Coser dalam Poloma, 2010: 110). Konflik Realistis 

yaitu konflik yang terjadi secara nyata atau langsung. Selain itu konflik realistis 

ini terjadi berdasarkan kekecewaan karena ketidaksepemahaman dalam mencapai 

tujuan. Sedangkan konflik non-realistis yaitu konflik yang situasinya tidak nyata 

atau tidak langsung. Konflik realistis lebih menekankan pada perasaan pelaku 

yang berkonflik, bukan pada pemicu konfliknya. Dalam setiap konflik realistis 

ada elemen non realistis yang tergabung didalamnya, misanya antipati (Susilo, 

2008: 232-233). Konflik yang terjadi diakibatkan oleh perasaan antipati seseorang 

yang kemudian diwujudkan dalam keadaan yang nyata melalui berbagai agresi 

yang dilakukan dalam konflik realistis. 
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2.3.2 Faktor Pemicu Terjadinya Konflik Sosial 

 Konflik sosial merupakan gejala sosial yang pasti terjadi di masyarakat. 

Gejala tersebut terjadi karena adanya faktor pemicu terjadinya konflik. Faktor 

pemicu yakni faktor yang berperan terhadap timbulnya konflik sosial. Faktor 

pemicu tersebut dapat berupa kemajemukan yang ada di masyarakat. 

Kemajemukan yang dimaksud yaitu berbagai perbedaan baik dari segi fisik, 

keyakinan, suku, hingga kedudukan di masyarakat, perbedaan profesi, perbedaan 

pandangan hidup dan lain sebagainya. Dilihat dari dengan siapa sebab konflik itu 

bisa timbul dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang disebabkan oleh 

kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal (Setiadi & Kolip, 2011: 360). 

2.3.2.1 Kemajemukan Horizontal 

 Kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat yang memiliki 

keragaman budaya, seperti suku bangsa, agama, ras dan keragaman secara sosial 

seperti perbedaan profesi dan jenis kelamin. Perbedaan secara horizontal tersebut 

juga disebut dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial dipahami sebagai 

pembeda masyarakat ke dalam kelompok secara horizontal atau sejajar (tidak 

bertingkat). Wujud diferensiasi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu secara 

biologis dan secara sosiokultural (Sitorus dalam Setiadi & Kolip, 2011: 459 - 

472). 

a. Secara Biologis 

 Perbedaan sosial di masyarakat dapat dilihat secara biologis atau secara 

lahiriah. Perbedaan sosial secara lahiriah dapat dilihat dari perbedaan jenis 

kelamin, perbedaan usia, perbedaan ras dan perbedaan intelektual. 
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a) Perbedaan jenis kelamin 

 Perbedaan jenis kelamin telah menjadi isu yang sering diperbincangkan. 

Perbedaan jenis kelamin ini sangat jelas untuk diidentifikasi yaitu laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan tersebut bukan hanya pada jenis kelamin saja, melainkan 

perbedaan jenis kelamin tersebut berpengaruh pada hal-hal yang lain. Seperti 

pekerjaan,yang dibatasi bahwa pekerjaan laki-laki memerlukan tenaga lebih 

banyak, dan sebaliknya bagi wanita. Namun hal tersebut menimbulkan 

permasalahan, sehingga muncul tuntutan persamaan hal oleh wanita yang disebut 

sebagai emansipasi wanita.  

b) Perbedaan usia 

 Perbedaan usia juga melahirkan berbagai hak, kewajiban dan kewenangan. 

Orang yang lebih tua biasanya memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan 

dalam kelompoknya. Namun biasanya hanya terdapat di masyarakat tradisional. 

Sedangkan masyarakat modern lebih melihat kualitas seseorang. 

c) Perbedaan ras 

 Ras merupakan pengidentifikasian manusia yang didasarkan pada ciri 

morfologis atau fisik seseorang. Namun perbedaan tersebut berdampak pada 

kehidupan sosial. Seperti perbedaan warna kulit, postur tubuh, rambut, mata dan 

sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik sosial.  

d) Perbedaan kapasitas intelektual 

 Inteligensi manusia adalah kemampuan daya nalar atau daya tangkap 

seseorang melalui akal pikiran yang tergantung pada proses belajar. Oleh karena 

itu, intelegensi seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini secara operasional masuk 

dalam stratifikasi sosial, namun secara biologis masuk dalam diferensiasi sosial. 
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b. Secara Sosiokultural 

 Perbedaan sosial di masyarakat dapat dilihat secara sosiokultural. 

Perbedaan sosial secara sosiokultural dapat dilihat dari perbedaan suku bangsa, 

perbedaan agama, perbedaan klan dan perbedaan profesi. jenis kelamin, 

perbedaan usia, perbedaan ras dan perbedaan intelektual. 

a) Perbedaan suku bangsa 

 Perbedaan suku bangsa yaitu perbedaan kelompok masyarakat yang 

memiliki ciri khas dari suatu bangsa atau negara. Suku bangsa menurut 

Koentjoroningrat (dalam Setiadi & Kolip, 2011: 469) adalah kelompok 

masyarakat yang memiliki corak kebudayaan yang khas atau golongan manusia 

yang terikat oleh kesadaran dan jati dirinya akan kesatuan kebudayaan. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa suku bangsa merupakan kelompok masyarakat 

yang memiliki ciri khas kebudayaan tertentu. Misalnya kebudayan masyarakat di 

negara timur dan barat yang memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri.  

b) Perbedaan agama 

 Perbedaan agama yaitu perbedaan kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat, baik itu karena esensi dari agama itu atau penganutnya. Durkheim 

memberi batasan agama menjadi suatu sistem terpadu yang terdiri atas 

kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci (sakral) dan 

bahwa kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan ke dalam komunitas 

moral yang disebut iman. Dalam pandangan sosiologi, agama merupakan suatu 

kepercayaan dengan berbagai prakteknya yang dianut sebagian besar masyarakat 

sebagai tuntunan hidup. Agama dipandang terkait dengan fungsinya dalam 

masyarakat, bagaimana agama dapat menjaga keutuhan masyarakat, sedangkan 
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agama juga dapat menjadi salah satu sumber perpecahan (Durkheim dalam Bauto, 

2014). 

 Menurut Wirawan (2010: 71) konflik agama merupakan konflik yang 

terjadi antara pemeluk agama, bukan konflik di antara ajaran atau kitab suci 

agama. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sangat beragam, dan tentu saja 

tiap kepercayaan memiliki ajaran yang berbeda-beda. Setiap ajaran hanyalah 

sebuah bunyian yang harus dilakukan oleh penganutnya. Sehingga pihak yang 

bisa berpikir dan berbicara adalah para penganut agama yang menerapkan kitab 

suci dalam kehidupannya. Agama tidak membenci dan membunuh orang, tetapi 

para pemeluknya yang melakukannya. 

 Agama terdiri dari berbagai dimensi yang merupakan satu kesatuan. 

Dimensi-dimensi tersebut saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Bauto 

(2014) menguraikan agama ke dalam tiga dimensi komitmen, yaitu keyakinan, 

perkataan dan perbuatan yang melambangkan kepatuhan (komitmen) pada ajaran 

agama. Perbedaan terkait dengan ketiga hal tersebutlah yang dapat memicu 

konflik.  

c) Perbedaan klan 

 Diferensiasi klan yaitu perbedaan klan atau keturunan dalam masyarakat. 

Klan merupakan bagian dari suku bangsa yang berupa kesatuan kecil dari kerabat 

secara unilateral. Singkatnya, klan merupakan hubungan kekerabatan yang 

biasanya di wujudkan di dalam nama.  

d) Perbedaan profesi 

 Diferensiasi profesi yaitu perbedaan pekerjaan di masyarakat. Profesi 

dalam hal ini yang dimaksud adalah bidang pekerjaan atau keahlian yang menjadi 
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kebiasaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Profesi akan 

lebih dihargai karena kekompleksan pemikiran dan tingkat pendidikan yang 

tinggi, begitupun sebaliknya. 

2.3.2.2 Kemajemukan Vertikal 

 Kemajemukan vertikal merupakan struktur masyarakat yang terpolarisasi 

berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan. Perbedaan secara vertikal dapat 

disebut sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial lebih merujuk pada 

pengelompokkan orang ke dalam tingkatan atau hierarki secara vertikal. Berbicara 

kemajemukan vertikal berarti mengkaji posisi atau kedudukan antar-orang atau 

kelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat. Dengan demikian stratifikasi 

sering kali dikaitkan dengan persoalan kesenjangan atau polarisasi sosial.  

 Jeffris dan Ransford (Setiadi & Kolip, 2011: 403) membedakan dimensi 

stratifikasi sosial menjadi tiga macam,yaitu hirarki ekonomi, hirarki kekuasaan 

dan hirarki status.  

a. Hirarki Ekonomi 

 Hirarki ekonomi yaitu tingkatan sosial yang dilihat dari tingkat 

perekonomian. Indikator pembedaan kelas berdasarkan ekonomi relatif beragam. 

Salah satunya adalah kekayaan. Namun yang dimaksud kekayaan adalah sesuatu 

yang menyangkut kepemilikan benda berharga sebagai aset ekonomi. 

Kepemilikan sarana hidup sebagai aset ekonomi ini disesuaikan dengan kedaan 

masyarakat. Jika masyarakat agraris dan pesisir, maka seseorang yang memiliki 

tanah pertanian yang luas, binatang ternak, perahu, alat penangkap ikan termasuk 

memiliki kekayaan. Sedangkan, dalam masyarakat perkotaan modern seseorang 



27 
 

 
 

akan dikatakan memiliki kekayaan jika memunyai pabrik, uang, mobil, hingga 

investasi modal sebagai ukuran kekayaan (Setiadi & Kolip, 2011: 404). 

b. Hirarki Kekuasaan 

 Hirarki kekuasaan yaitu tingkatan sosial berdasarkan kekuasaan. 

Kekuasaan merupakan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku lain 

sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan keinginan pelaku pertama (Laswell & 

Kaplan dalam Budiarjo, dkk. 1983: 9). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Sejalan dengan hal 

tersebut, Anwar dan Adang (2013: 223) mengungkapkan bahwa Kekuasaan 

dibatasi sebagai kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak 

yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan mencakup kemampuan 

untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara 

langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak 

lainnya. Inti dari definisi tersebut adalah adanya pelaku yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi. Pelaku tersebut dapat merupakan seseorang ataupun kelompok yang 

saling terkait.  

 Suatu hubungan kekuasaan biasanya bersifat tidak seimbang, dalam artian 

bahwa satu pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pelaku yang  lain. 

Seorang pelaku dapat dikatakan memiliki kekuasaan jika memiliki beberapa 

sumber kekuasaan, yaitu kedudukan, kepercayaan, hubungan kerabat, kepandaian, 

keterampilan dan yang  paling ampuh yaitu kekerasan (Budiarjo, dkk. 1983: 13). 

Dengan berbagai sumber-sumber tersebut dapat menjadikan seseorang dianggap 

memiliki kekuasaan.  
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 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hirarki 

kekuasaan adalah adanya kesenjangan antara pelaku yang menguasai dan 

dikuasai.  Pelaku yang menguasai dapat melakukan apapun agar pelaku yang 

dikuasai melakukan keinginannya. Terkadang, pelaku yang pandai memengaruhi 

orang tersebut itu melakukan berbagai cara yang berlebihan, seperti memberikan 

sanksi jika tidak dituruti, atau bahkan melakukan paksaan-paksaan yang membuat 

orang yang dipengaruhi merasa diperlakukan tidak adil. Kasus tersebut dapat 

menjadikan terjadinya pertentangan oleh pihak yang dipengaruhi kepada pihak 

yang mempengaruhi. Oleh karena itu adanya hirarki kekuasaan dapat memicu 

terjadinya konflik. 

c. Hirarki Status 

 Hirarki status yaitu tingkatan sosial yang dilihat dari status sosial 

seseorang di masyarakat. Max Weber (dalam Setiadi & Kolip, 2011: 408). 

mengelompokkan manusia ke dalam status tertentu berdasarkan ukuran 

kehormatan, yaitu masyarakat yang dihormati dan masyarakat biasa. Masyarakat 

yang dihormati biasanya merupakan keturunan kerajaan, atau keturunan orang 

terhormat. Sedangkan masyarakat biasa merupakan masyarakat yang bukan 

keturunan kerajaan atau masyarakat yang tidak memiliki keterikatan apapun 

dengan orang yang terhormat.  

 Selain itu pembagian status juga bisa dilihat dari pendidikan. Semakin 

tinggi pendidikan yang ditempuh, maka akan semakin terhormat. Begitupun 

sebaliknya, semakin rendah pendidikannya maka tidak akan dihormati. Hal 

tersebut dikarenakan dengan pendidikan tinggi maka akan mendapatkan pekerjaan 

dengan posisi yang tinggi, dan menghasilkan uang yang lebih juga. Sedangkan 
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masayrakat dengan pendidikan rendah, maka akan mendapat pekerjaan rendahan 

dengan upah yang sedikit (Setiadi & Kolip, 2011: 408). 

2.3.3 Penyelesaian Konflik 

 Konflik merupakan gejala sosial masyarakat yang tidak dapat dihindari. 

Oleh karena itu, penyelasaian konflik atau manajemen konflik sangat perlu untuk 

dilakukan, agar konflik dapat selesai sesuai dengan yang diinginkan. Penyelesaian 

atau manajemen konflik yang dimaksud yaitu jalan keluar yang dilakukan oleh 

pihak yang berkonflik atau pihak ketiga untuk meredakan konflik dengan 

menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mencapai resolusi yang 

dinginkan (Wirawan, 2010: 129). Terdapat beberapa ahli sosiologi yang 

mengemukakan pendapatnya cara menyelesaikan konflik. Simmel (dalam 

Ahmadi, 2007: 289) mengungkapkan terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan 

konflik, yaitu pertama, kemenangan salah satu pihak atas pihak lainnya. 

Menangnya satu pihak atas pihak lain dapat menyelesaikan konflik. Kedua, 

kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai sehingga tidak 

ada  pihak yang merasa kalah dan menang. Ketiga, Rekonsiliasi, yaitu perbuatan 

memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bertikai. 

 Selain itu Coser (dalam Ahmadi, 2007: 288) juga mengungkapkan tiga 

bentuk pengendalian konflik sosial menurut Coser, yaitu pertama, konsiliasi, 

merupakan pengendalian konflik melalui lembaga tertentu yang memungkinkan 

diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak yang bertikai. 

Kedua, Mediasi, pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila 

kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai 

mediator. Ketiga, Arbitrasi, pengendalian konflik dengan terpaksa menerima 
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hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. 

 Selanjutnya Moore (dalam Soeharto, 2013: 12) mengelompokkan 

beberapa penyelesaian konflik yang dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis 

konflik resolusi konflik beserta  jenis penyelesaian konflik yang bisa diaplikasikan 

untuk bermacam jenis konflik, yaitu pertama, penghindaran (conflict avoidance); 

kedua, diskusi dan penyelesaian masalah secara informal (informal discussion and 

problem solving); ketiga, negosiasi (negotiation); keempat, mediasi (mediation); 

kelima, keputusan administratif (administrativedecision); keenam, arbritasi 

(arbritation); ketujuh, keputusan hukum (judicialdecision); kedelapan, keputusan 

legislatif (legislatif decision); kesembilan, paksaan tanpa kekerasan (nonviolent 

direct action); dan kesepuluh, paksaan dengan kekerasan (volent direct decision). 

Penjelasannya sebagai berikut. 

1) Penghindaran (conflict avoidance) 

 Penghindaran yaitu salah satu penyelesaian konflik yang dilakukan dengan 

cara salah satu dari pelaku konflik menghindar agar tidak terlibat konflik lebih 

Jauh. Menurut Thomas dan Kilmann (dalam Wirawan, 2010: 141) terdapat tiga 

bentuk penghindaran, yakni menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok 

masalah hingga waktu yang tepat, dan menarik diri dari konflik yang mengancam 

dan merugikan. 

2) Negosiasi (negotiation) 

 Negosiasi merupakan penyelesaian konflik dengan dilakukannya tawar 

menawar kesepakatan antarpelaku konflik, agar konflik dapat selesai dengan 

terpenuhinya keinginan masing-masing pihak. 
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3) Kompromi  

 Kompromi atau perundingan yaitu penyelesaian konflik di antara pihak-

pihak yang bertikai sehingga tidak ada  pihak yang merasa kalah dan menang. 

Perundingan merupakan salah satu cara menyelesaikan konflik dengan 

mengunakan strategi memberi dan mengambil (give and take), kedua belah pihak 

mencari jalan tengah yang memuaskan sebagain keinginan mereka.  

4) Mediasi (mediation) 

 Mediasi merupakan pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan 

apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai 

mediator.   

5) Arbritasi (arbritation) 

 Arbitrasi merupakan penyelesaian konflik dengan terpaksa menerima 

hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. 

6) Konsiliasi 

 Konsiliasi merupakan penyelesaian konflik melalui lembaga tertentu yang 

memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak yang 

bertikai 

7) Paksaan tanpa kekerasan (nonviolent direct action) 

 Merupakan penyelesaian konflik dengan cara memaksa namun tidak 

menggunakan kekerasan fisik, verbal dan nonverbal. 
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8) Paksaan dengan kekerasan (volent direct decision) 

 Sebaliknya, berari merupakan penyelesaian konflik degan cara memaksa 

dengan menggunakan kekerasan baik fisik verbal dan nonverbal untuk 

memenangkan konflik. 

2.3.4 Dampak Konflik Sosial 

 Menurut  Setiadi dan Kolip (2011: 377) ada banyak akibat konflik, akan 

tetapi  para sosiolog sepakat menyimpulkan akibat dari konflik ke dalam lima 

poin sebagai berikut. 

1) Bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hal ini disebabkan semakin 

besar konflik terhadap kelompok luar, semakin besar pula solidaritas intern 

kelompok. Dalam hal ini, ketika suatu kelompok menghadapi konflik dengan 

kelompok lain, maka kelompok tersebut akan merasa bahwa mereka harus bersatu 

agar bisa memenangkan konflik. Oleh karena itu, secara langsung solidaritas akan 

terbentuk,setiap anggota kelompok akan saling mendukung dan melindungi 

anggota kelompok yang lain. 

2) Adanya perubahan kepribadian individu. Saat konflik terjadi, maka seseorang 

atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar 

menjadi beringas, agresif dan mudah marah. Bahkan dapat terjadi sebaliknya, 

sesorang yang awalnya beringas, namun ketika konflik terjadi menjadi seseorang 

yang diam dan tidak peduli.Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik dapat 

merubah sikap seseorang.  

3) Hancurnya kesatuan kelompok. Walaupun suatu kelompok harus bersatu saat 

berkonflik dengan kelompok lain agar menang, namun tidak jarang pula, justru 

ketika ada konflik kelompok tersebut saling berbeda pendapat dan membuat 



33 
 

 
 

kelompok tersebut berantakan. Perbedaan pendapat yang tidak dapat diatasi 

dengan baik dapat menimbulkan perselisihan, dan akhirnya membuat kesatuan 

kelompok tersebut hancur.  

4) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai dan norma memiliki 

korelasi dengan konflik. Konflik bisa berdampak pada hancurnya nilai, dan 

konflik bisa terjadi karena hancurnya nilai dan norma. Konflik dapat 

menghancurkan nilai dan norma dalam masyarakat, karena konflik dengan skala 

yang besar dapat membuat masyarakat tidak peduli lagi dengan nilai-nilai yang 

ada. Selanjutnya sebelum masuknya budaya asing, masyarakat masih memegang 

teguh nilai dan norma yang berlaku di setiap tempat. Namun ketika budaya asing 

masuk, banyak masyarakat yang mulai meninggalkan nilai dan norma tersebut 

padahal budaya asing itu melanggar nilai dan norma yang ada. Hal tersebut 

akhirnya terjadi pertentangan antara pihak-pihak yang masih berpegang teguh 

dengan yang melanggar. Hal itu menunjukkan bahwa konflik bisa juga terjadi 

karena hancurnya budaya masyarakat. 

5) Hilangnya harta benda (material) dan korban manusia. Konflik dapat 

berdampak pada hilangnya material dan korban manusia. Hal tersebut 

dikarenakan, konflik yang terjadi dengan skala besar hingga terjadi kekerasan 

maka pihak yang berkonflik tidak akan segan-segan untuk merusak berbagai hal 

yang ada untuk merugikan lawan atau melampiaskan kemarahannya. Selain itu 

juga adu fisik tidak mungkin terhindarkan lagi, sehingga jatuhlah korban baik 

yang terluka maupun yang meninggal dunia. 


