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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Novel karya Y. B. Mangunwijaya sudah banyak mendapat apresiasi baik 

dalam bentuk penelitian ataupun dalam bentuk yang lain. Zummaroh (2016) meneliti 

mengenai analisis struktur novel dalam novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. 

Mangunwijaya. Penelitian dengan judul Analisis Novel berjudul Ikan-Ikan Hiu, Ido, 

Homa karya Y. B. Mangunwijaya dibagi  menjadi dua analisis yaitu analisis secara 

umum dan analisis secara khusus. Analisis umum berupa analisis terhadap unsur 

instrinsik yang terdapat dalam novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa dan analisis khusus 

berupa analisis menggunakan pendekatan mimetik meliputi aspek sosial, aspek 

budaya, aspek politik, aspek pendidikan, dan aspek agama. Objek penelitian 

Zummaroh yaitu struktur pada novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa. Pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan mimetik. 

Zamzamy (2015) meneliti mengenai citra manusia laut di dalam novel Ikan-

Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan intrinsik untuk melihat latar sosial budaya dalam novel dan pendekatan 

ekstrinsik untuk melihat konteks sosial budaya dalam masyarakat di luar karya sastra. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra manusia laut dalam novel sangat ditentukan 

oleh penafsiran pengarang atas peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya. Selain itu, 

gagasan sosial pengarang tentang nilai-nilai kemanusiaan juga sangat berpengaruh 

dalam pembentukan citra manusia laut di dalam novel. 
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Qurni (2010) dalam penelitiannya terhadap novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa 

karya Y. B. Mangunwijaya, dideskripsikan dan dianalisis struktur yang membangun 

dalam novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya. Selain itu, dalam 

penelitian tersebut juga dijelaskan secara mendalam terkait tokoh dan perwatakan 

setiap tokoh yang terdapat dalam novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. 

Mangunwijaya. 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan objek yang telah 

dibahas adalah analisis struktur novel secara umum dan khusus serta citra manusia 

laut dalam novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya. Pendekatn 

yang digunakan menggunakan pendekatan struktural, pendekatan intrinsic dan 

pendekatan ekstrinsik, dan pendekatan mimetik. Hasil penelitian berupa analisis 

umum dan analisis khusus dengan menggunakan pendekatan mimetik, bagaimana 

citra manusia laut dilihat dari latar sosial budaya dalam novel dan diliohat dari 

konteks sosial budaya dalam masyarakat di luar karya sastra. 

Sementara yang menjadi focus penelitian ini adalah konflik sosial dalam novel 

Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya yang dikaji dengan pendekatan 

sosiologi sastra. Dengan demikian penelitian ini akan memperkaya hasil  

penelitian terdahulu yang mengkaji novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. 

Mangunwijaya 

 

B. Novel 

Sebuah novel jelas tidak akan dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Karena 

panjangnya, sebuah novel secara khusus memiliki peluang yang cukup untuk 

mempermasalahkan karakter tokoh dalam sebuah perjalanan waktu dan kronologi. 
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Novel juga memungkinkan adanya penyajian secara panjang lebar mengenai tempat 

(ruang) tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika posisi manusia dalam 

masyarakat menjadi pokok permasalahan yang selalu menarik perhatian para novelis. 

Masyarakat memiliki dimensi ruang dan waktu. Sebuah masyarakat jelas berhubungan 

dengan dimensi tempat, tetapi peranan seseorang (baca: tokoh) dalam masyarakat 

berubah dan berkembang dalam waktu. Karena panjangnya, novel memungkinkan 

untuk itu (Sayuti, 2000: 10-11). 

Menurut Stanton (2012: 90) novel mampu menghadirkan perkembangan satu 

karakter situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit 

karakter, dan berbagai peristiwa ruwet yang terjadi beberapa tahun silam secara 

mendetail. Ciri khas novel ada pada kemampuannya untuk menciptakan satu semesta 

yang lengkap sekaligus rumit. Ini berarti bahwa novel lebih mudah sekaligus lebih 

sulit dibaca jika dibandingkan dengan cerpen. Dikatakan lebih mudah karena novel 

tidak dibebani tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu dengan cepat atau 

dengan bentuk padat dan dikatakan lebih sulit karena novel dituliskan dalam skala 

besar sehingga mengandung satuan-satuan organisasi yang lebih luas.  

Novel merupakan suatu karya fiksi, yaitu karya dalam bentuk kisah atau cerita 

yang melukiskan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa rekaan. Novel tidak terbentuk 

begitu saja, dalam novel bisa dijumpai elemen-elemen puitis ataupun mencantumkan 

puisi di dalamnya. Novel bersifat naratif, artinya ia lebih bersifat bercerita daripada 

memperagakan. Dalam novel terkadang ditemui penggambaran-penggambaran yang 

sangat dramatis, nyaris tampak seperti keadaan yang sesungguhnya. Namun tetap saja 

novel merupakan sebuah karya yang diciptakan dengan melibatkan segenap daya 

Konflik Sosial Berlatar..., Fitria Retno Ariyanti, FKIP UMP, 2018



 

10 

 

imajinasi pengarang. Sekalipun demikian, novel juga mengandung pesan-pesan yang 

ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya (Aziez dan Hasim, 2010: 2-7). 

Dapat disimpulkan novel merupakan suatu bentuk karya sastra berupa bacaan 

yang menggambarkan kehidupan nyata dalam suatu plot yang cukup kompleks serta 

melibatkan beberapa karakter. Novel sebagai salah satu dari karya fiksi memuat 

pengalaman manusia secara menyeluruh. Dengan kata lain novel merupakan 

terjemahan tentang perjalanan hidup yang bersentuhan dengan manusia sehingga 

dapat dikatakan bahwa karya fiksi ialah potret realitas kehidupan yang terwujud 

melalui bahasa yang estetis. Melalui sarana cerita secara tidak langsung pembaca akan 

belajar, merasakan, serta menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang secara 

sengaja ditawarkan pengarang. Oleh karena itu, novel dapat mendorong pembaca 

untuk ikut merenungkan masalah kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. 

 

C. Konflik Sosial 

1. Pengertian Konflik Sosial 

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, 

sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap 

ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat 

merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa 

berlangsung. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang 

memiliki kesamaan yang persis, baik unsur dari etnis, kepentingan, kemauan, 

kehendak, tujuan, dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang 

dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga 

menimbulkan aksi kekerasan (Setiadi dan Kolip, 2011: 347). 
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Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007: 587) konflik artinya 

percekcokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan di dalam cerita 

rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu 

tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya). Sedangkan konflik sosial yaitu 

pertentangan antaranggotamasyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.  

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua 

orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan 

menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik lahir dari kenyataan akan 

adanya perbedaan-perbedaan baik ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, 

kepentingan, maupun pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam 

masyarakat. Konflik sosial merupakan percekcokan, perselisihan, ketegangan, atau 

pertentangan  yang terjadi antara satu individu atau lebih dalam masyarakat akibat 

pengaruh adanya perbedaan-perbedaan tertentu (kemajemukan masyarakat). Konflik 

sosial merupakan salah satu bentuk proses sosial yang disosiatif selain persaingan dan 

kontraversi akibat adanya perbedaan-perbedaan tertentu dalam masyarakat maupun 

pribadi, seperti akibat perbedaan ras, suku bangsa, agama, bahasa, adat-istiadat, 

golongan politk, pandangan hidup, profesi, dan budaya lainnya (Ahmadi, 2009: 281-

291). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik sosial 

merupakan percekcokan, perselisihan, ketegangan, dan pertentangan yang terjadi 

antarindividu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai kepentingan atau 

keinginannya dengan cara menantang atau mengancurkan lawan.  

 

Konflik Sosial Berlatar..., Fitria Retno Ariyanti, FKIP UMP, 2018



 

12 

 

2. Bentuk-Bentuk Konflik Sosial 

Secara umum, Abidin dan Saebani (2014: 279-280) mengemukakan bentuk-

bentuk konflik sosial dibedakan dalam lima macam yaitu: (a) konflik antarkelas sosial, 

(b) konflik antarkelompok, (c) konflik antarindividu, (d) konflik antargenerasi, (e) 

konflik status dan peran sosial. 

 

a. Konflik Antarkelas Sosial 

Menurut Marx (dalam Abidin dan Saebani, 2014: 386-387) kelas sosial terdiri 

dari orang bebas dan budak, bangsawan dan rakyat biasa, tuan dan hamba, penindas 

dan yang ditindas selalu bertentangan satu sama lain yang berlangsung tidak putus-

putusnya dalam satu pertarungan yang kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang 

terbuka. Pertentangan tersebut terjadi karena setiap tingkatan kelas sosial tentu 

memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. 

Konflik ini terjadi karena benturan kepentingan antarkelas sosial. Misalnya, 

konflik antara majikan dengan buruh yang menghendaki kenaikan upah. Konflik 

antarkelas sosial biasanya berupa konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antara 

kelas sosial yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dengan kelas sosial bawah. 

Biasanya kelas sosial yang lebih tinggi cenderung tidak sejalan dalam ide atau 

gagasan dengan kelas sosial bawah karena kelas sosial yang lebih tinggi merasa 

memiliki wewenang kekuasaan dan berada pada strata yang tingkatnya lebih tinggi. 

Jadi, konflik antarkelas sosial merupakan pertentangan yang terjadi antara dua kelas 

sosial yang berbeda, seperti penguasa dengan rakyat atau tuan dengan hamba. Karena 

setiap tingkatan sosial memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, maka 
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muncullah perbedaan-perbedaan tertentu yang tidak sejalan antara keduanya sehingga 

dua kelas sosial tersebut berselisih untuk mencapai keinginan dan tujuannya masing-

masing (Abidin dan Saebani, 2014: 279) 

 

b. Konflik Antarkelompok 

Konflik antarkelompok adalah pertentangan yang terjadi antara dua kelompok 

sosial yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau karena benturan kepentingan 

yang sama. Hal ini dapat menimbulkan persaingan antarkelompok. Ketika persaingan 

terjadi, maka ada upaya-upaya dari setiap kelompok untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan sehingga terkadang kelompok menggunakan tindakan-tindakan yang 

merugikan kelompok lain dengan cara kekerasan. Konflik ini biasanya merupakan konflik 

horizontal. Konflik antarkelompok ini bisa melibatkan ras, etnisitas, agama, aliran atau 

golongan tertentu (Abidin dan Saebani, 2014: 279). 

Menurut Dhohiri, dkk (2007: 69) konflik antarkelompok merupakan konflik 

yang menyangkut antarkelompok satu dengan kelompok yang lainnya karena benturan 

nilai dan kepentingan. Konflik ini dapat berupa konflik antarkelompok tradisional 

dengan kelompok sosial modern. Jadi, konflik antarkelompok adalah konflik yang 

terjadi antara dua kelompok sosial yang memiliki perbedaan kepentingan. Karena 

setiap kelompok tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda  dan tidak selalu sejalan 

dengan kelompok lain. Biasanya, dalam konflik antarkelompok dapat berujung pada 

aksi kekerasan atau perselisihan sebagai upaya masing-masing kelompok untuk 

mendapatkan keinginannya. 
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c. Konflik Antarindividu 

Menurut Abidin dan Saebani (2014: 279) konflik antarindividu dapat terjadi 

karena masuknya individu ke dalam suatu kelompok dan tidak diterima oleh anggota 

kelompok lain. Misalnya, lingkungan organisasi atau seseorang tidak dapat menerima 

kehadiran seseorang yang dipromosikan menduduki suatu jabatan tertentu. Hal ini 

menjadi pemicu munculnya konflik antarindividu. Bahkan sering kali konflik 

antarindividu ini bisa berkembang menjadi konflik antarkelompok jika individu yang 

berkonflik berusaha mempengaruhi anggota kelompok agar berada di pihaknya. 

Biasanya konflik antarindividu ini dilatarbelakangi oleh suatu perasaan tidak suka 

terhadap sesuatu sehingga setiap individu yang memiliki perasaan tidak suka akan 

berusaha melawan sesuatu tidak disukainya. 

 

d. Konflik Antargenerasi 

Konflik ini terjadi dalam hubungannya mobilitas antargenerasi. Fenomena 

yang sering terjadi adalah ketika anak-anak berhasil meraih posisi yang tinggi, jauh 

lebih tinggi dari posisi sosial orang tuanya, timbul etnosentrisme generasi. Masing-

masing generasi, orangtua dan anak, saling menilai berdasarkan ukuran-ukuran yang 

berkembang dalam generasinya sendiri. Generasi anak memandang orangtuanya 

sebagai generasi yang tertinggal, kolot, kuno, lambat mengikuti perubahan, dan 

sebagainya. Sementara itu, generasi tua menganggap bahwa cara berpikir, 

berperasaan, dan bertindak generasinya lebih baik dan lebih mulia daripada yang 

tumbuh dan berkembang pada generasi anak-anaknya (Abidin dan Saebani, 2014: 

279). 
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e. Konflik Status dan Konflik Peran 

Seseorang yang mengalami mobilitas sosial, baik memperoleh kedudukan 

yang lebih tinggi, maupun kedudukannya menjadi lebih rendah, dituntut untuk 

menyesuaikan dirinya dengan kedudukan yang baru. Kesulitan menyesuaikan diri 

dengan statusnya yang baru akan menimbulkan konflik status dan koflik peran. 

Konflik status adalah pertentangan antarstatus yang disandang oleh seseorang karena 

kepentingan yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan banyaknya status yang disandang 

oleh seseorang. Adapun konflik peran merupakan keadaan ketika seseorang tidak 

dapat melaksanakan peran sesuai dengan tuntutan status yang disandangnya. Hal ini 

terjadi karena statusnya yang baru tidak disukai atau tidak sesuai dengan kehendak 

hatinya (Abidin dan Saebani, 2014: 279-280). 

Menurut Setiadi dan Kolip (2011: 349-357) konflik sosial dibedakan menjadi 

delapan macam yaitu: (1) konflik gender, (2) konflik rasial dan antarsuku, (3) konflik 

antar-umat agama, (4) konflik antargolongan, (5) konflik kepentingan, (6) konflik 

antarpribadi, (7) konflik antarkelas sosial, (8) konflik antarnegara atau bangsa.  

 

1) Konflik Gender 

Istilah gender merujuk pada aspek perbedaan jenis kelamin di mana laki-laki 

ditunjukkan dengan identitas diri dan di mana laki-laki memiliki alat kelamin yang 

berbeda dengan perempuan, akan tetapi gender lebih berorientasi pada aspek 

sosiokultural. Gender lebih memerhatikan pada aspek status dan peranan manusia 

dilihat dari jenis kelamin. Di dalam struktur masyarakat tradisional istilah gender tidak 

memunculkan persoalan yang berpangkal tolak pada status dan peranan. Artinya 

status antara laki-laki dan perempuan di mana hak-hak lebih didominasi oleh kaum 
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laki-laki dan perempuan selalu diposisikan dalam kelompok inferior diterimanya 

sebagai adikodrati. Akan tetapi, di dalam struktur masyarkat modern, istilah gender 

menjadi permasalahan yang cukup penting, terutama isu-isu emansipasi yang 

diluncurkan kaum perempuan menjadi pembahasan yang penting di dalam kehidupan 

sosial (Setiadi dan Kolip, 2011: 349-350). 

 

2) Konflik Rasial dan Antarsuku 

Istilah ras sering kali diidentikkan dengan perbedaan warna kulit manusia, di 

antaranya ada sebagian kelompok manusia yang berkulit putih, sawo matang, dan 

hitam. Konflik rasial dan antarsuku ini berupa pertentangan kelompok ras yang 

berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik ini 

lebih mengedepankan aspek rasial (ras) di antara sebagian kelompok manusia dan 

konflik antarsuku yang ada di suatu tempat atau daerah. Konflik rasial muncul 

disebabkan adanya dominasi ras yang dilakukan oleh ras mayoritas terhadap ras 

minoritas. Ras mayoritas secara umum akan melakukan pemaksaan dan penekanan-

penekanan dalam segala hal terhadap ras minoritas. Konflik ini lahir karena adanya 

perbedaan ciri-ciri fisik manusia seperti bentuk wajah, warna kulit, bentuk rambut 

maupun kesempurnaan penampilan fisik. Sedangkan konflik antarsuku lebih 

cenderung kepada kepercayaan, nilai dan norma, kebiasaan serta kebudayaan dengan 

anggota lainnya karena persamaan latar belakang. Pada dasarnya ras dan suku akan 

selalu berkaitan karena keduanya merupakan kesatuan yang akan selalu berdampingan 

dalam suatu tempat atau daerah. Konflik antarras biasanya sukar dipisahkan dari 

konflik antarsuku karena biasanya akan berimbas pada suku dengan bentuk fisik yang 

sama di antara mereka (Setiadi dan Kolip, 2011: 350-351). 
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3) Konflik Antar-Umat agama 

Agama tidak cukup dipahami sebagai metode hubungan penyembahan 

manusia kepada Tuhan serta seperangkat tata aturan kemanusiaan atas dasar tuntutan 

kitab suci. Akan tetapi, perbedaan keyakinan dan atribut-atribut justru berdampak 

pada segmentasi kelompok-kelompok sosial yang berdiri sendiri. Secara sosiologis, 

agama selain dapat dijadikan sebagai alat perekat solidaritas sosial, tetapi juga bisa 

menjadi pemicu disentegrasi sosial. Perbedaan keyakinan penganut agama yang 

meyakini kebenaran ajaran agamanya, dan menganggap keyakinan agama lain sesat 

telah menjadi pemicu konflik antarpenganut agama. Bahkan di dalam agama itu 

sendiri juga terdapat segmentasi sektarian yang memiliki perbedaan mulai dari 

perbedaan dari kulit luar ajaran agama ini hingga perbedaan secara substansial 

(Setiadi dan Kolip, 2011: 351-352). 

Menurut Jamaludin (2015: 153) problem konflik antarumat beragama dan 

paham keagamaan belum mencapai titik temunya. Bahkan belum ada formulasi 

penyelesaian yang tepat dan efisien. Memang, semua agama mengajarkan dalam 

doktrinnya tentang kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Asumsi dasarnya adalah 

hampir semua agama selalu mengajarkan hubungan yang serasi antara makhluk hidup 

di muka bumi ini dengan berbagai model atau cara yang mereka anggap paling tepat. 

 

4) Konflik Antargolongan 

Menurut Setiadi dan Kolip (2011: 352-353) konflik antargolongan merupakan 

konflik yang terjadi antara dua golongan yang disebabkan oleh banyak hal. Berbagai 

pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut 

keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan menjadi salah satu 
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munculnya konflik antargolongan. Pemicunya adalah satu golongan memaksakan 

kehendaknya kepada golongan lainnya untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki 

oleh golongan tersebut. Adapun, di pihak lain golongan merasa terampas 

kebebasannya hingga melakukan perlawanan yang tidak pernah tercapai kesepakatan 

di antara golongan tersebut. 

 

5) Konflik Kepentingan 

Di dalam dunia politik: “tiada lawan yang abadi dan tiada pula kawan abadi, 

kecuali kepentingan abadi.” Dengan demikian, konflik kepentingan identik dengan 

konflik politik. Realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang memiliki 

kepentingan yang saling berbenturan. Benturan kepentingan tersebut dipicu oleh 

gejala satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan di dalam masyarakat, di 

pihak lain terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan dan mengembangkan 

kekuasaan dan kewenangan yang sudah ada di tangan mereka (Setiadi dan Kolip, 

2011: 353). 

 

6) Konflik Antarpribadi 

Menurut Setiadi dan Kolip (2011: 353) konflik antar-individu adalah konflik 

sosial yang melibatkan individu di dalam konflik tersebut. Konflik ini terjadi karena 

adanya perbedaan atau pertentangan atau juga ketidakcocokan antara individu satu 

dan individu lain. Masing-masing individu bersikukuh mempertahankan tujuannya 

atau kepentingannya masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan konflik baik secara 

terbuka maupun tertutup. 
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7) Konflik Antarkelas Sosial 

Menurut Setiadi dan Kolip (2011: 355) konflik antarkelas sosial merupakan 

konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antarkelas sosial atas dan kelas sosial 

bawah. Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda antara dua kelas sosial 

yang ada. Biasanya kelas atas akan melibatkan kelas bawah untuk mencapai 

tujuannya. Sedangkan kelas bawah tidak senang dengan kelas atas karena kekuasaan 

kelas atas yang terkadang bersifat tidak adil bagi kelas bawah. 

Hal ini akan menyebabkan munculnya benturan-benturan kepentingan dan 

dapat memicu terjadinya konflik sosial. Konflik antarkelas sosial ini terjadi karena 

benturan kepentingan antarkelas sosial. Pertentangan tersebut biasanya terjadi antara 

dua kelas sosial yang berbeda, seperti antara kelas orang kaya dengan kelas orang 

miskin, antara pemerintah atau penguasa dengan rakyat biasa (Ahmadi, 2009: 295). 

 

8) Konflik Antarnegara atau Bangsa 

Menurut Setiadi dan Kolip (2011: 357) konflik antarnegara adalah konflik yang 

terjadi antara dua negara atau lebih. Mereka memiliki perbedaan tujuan negara dan 

berupaya memaksakan kehendak negaranya kepada negara lain. Konflik antarnegara 

atau antarbangsa pada masa lalu dipicu oleh adanya nafsu ekspansi negara-negara 

(adidaya) ke negara-negara yang lemah. Setelah negara-negara yang lemah dikuasai 

biasanya wilayah tersebut dieksploitasi hasil alamnya untuk memperkuat kedudukan 

negara-negara yang kuat. Akan tetapi, konflik antarnegara atau antarbangsa dewasa 

ini, lebih luas cakupannya. Jika pada masa lalu sering kali konflik ini berujung pada 

perang dan kekerasan, tetapi dewasa ini ada sebagian besar konflik tidak berakhir 

dengan perang, tetapi justru memilih menyelesaikannya melalui perundingan atau 

adjudication di pengadilan Internasional.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan ada banyak bentuk-bentuk konflik sosial, 

diantaranya yaitu (a) konflik antarkelas sosial, (b) konflik antarkelompok, dan (c) 

konflik antarindividu, (d) konflik antargenerasi, (e) konflik status dan peran, (f) 

konflik gender, (g) konflik rasial dan antarsuku, (h) konflik antar-umat agama, (i) 

konflik antargolongan, (j) konflik kepentingan, (k) konflik antarpribadi, (l) konflik 

antarnegara atau antarbangsa. Dari beberapa bentuk konflik sosial di atas, peneliti 

menggabungkan dua teori sehingga bentuk-bentuk konflik social tersebut ada empat 

macam yaitu, (a) konflik antarkelas sosial yang meliputi, konflik antarkelompok, 

konflik antargolongan, dan konflik status dan peran (b) konflik rasial dan antarsuku 

yang meliputi, konflik gender, konflik antargenerasi, dan konflik antar-umat agama 

(c) konflik antarindividu atau konflik antarpribadi, dan (d) konflik antarnegara atau 

antarbangsa meliputi konflik kepentingan. 

 

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial 

Setiadi dan Kolip (2011: 360-361) berpendapat bahwa akar dari timbulnya 

konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan 

atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah 

ketersediannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.  

Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap 

sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak 

tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan 

aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan 

pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga 

menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut 

sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status 
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need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu: (a) 

kemajemukan horizontal dan (b) kemajemukan vertikal.  

 

a. Kemajemukan Horizontal 

Kemajemukan horizontal yang artinya struktur masyarakat yang majemuk 

secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti 

perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai 

negeri, militer,wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan 

horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut 

mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin 

mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang 

strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan 

bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara (Setiadi dan Kolip, 

2011: 360-361). 

Menurut Narwoko dan Suyanto (2004: 195-198) menyebutkan bahwa 

masyarakat pada dasarnya bisa dibedakan atau terdiferensiasi menurut berbagai 

kriteria, seperti ciri fisiologis dan ciri kebudayaan. Beberapa wujud diferensiasi sosial 

yang menonjol, yakni atas dasar ras, etnik, agama, dan jenis kelamin.  

 

b. Kemajemukan Vertikal 

Kemajemukan vertikal yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi 

berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat 

menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki 

kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara 
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sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak 

memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan 

benih subur bagi timbulnya konflik sosial (Setiadi dan Kolip, 2011: 361). 

Narwoko dan Suyanto (2005: 68-69) menjabarkan beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya konflik, di antaranya yaitu: (1) perbedaan pendirian dan 

keyakinan, (2) perbedaan kebudayaan, (3) perbedaan kepentingan. 

 

1) Perbedaan Pendirian dan Keyakinan  

Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan 

konflik antarindividu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-

bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan 

lawannya. Membinasakan di sini tidak selalu diartikan sebagai  pembinasaan fisik, 

tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan 

pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun 

individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, 

keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial (Narwoko dan 

Suyanto, 2005: 68). 

Menurut Abidin dan Saebani (2014: 275) perbedaan individu meliputi 

perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, 

setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan terhadap sesuatu hal attau lingkungan 

yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Hal ini dikarenakan 

dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan 

kelompoknya. 
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2) Perbedaan Kebudayaan 

Narwoko dan Suyanto (2005: 68) menjelaskan bahwa adanya perbedaan 

kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antarindividu, akan tetapi bisa 

juga antarkelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-

pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak 

kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya 

sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa 

kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di 

dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan 

memicu timbulnya konflik antarpenganut kebudayaan sosial.  

Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan in group dan out 

group yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sikap yang 

ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah paling baik, ideal, 

beradab di antara kelompok lain. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam 

kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu 

timbulnya konflik antarpenganut kebudayaan (Abidin dan Saebani, 2014: 362).  

 

3) Perbedaan Kepentingan 

Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok pasti 

memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda ini 

memudahkan terjadinya konflik. Demi mengejar tujuan kepentingan masing-masing, 

mereka akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. 

Seringkali perbedaan kepentingan akan menimbulkan perpecahan di dalam 

masyarakat. Perbedaan kepentingan ini bisa terjadi antara individu maupun kelompok. 
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Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya (Narwoko dan Suyanto, 2005: 68-69). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya 

konflik sosial bermacam-macam, diantaranya yaitu: (a) kemajemukan horizontal, (b) 

kemajemukan vertikal, (c) perbedaan pendirian dan keyakinan, dan (d) perbedaan 

kebudayaan, dan (e) perbedaan kepentingan. Dari beberapa faktor-faktor terjadinya 

konflik sosial tersebut, peneliti menggabungkan dua teori sehingga faktor-faktor 

penyebab terjadinya konflik sosial ada empat, yaitu: a) kemajemukan horizontal 

meliputi perbedaan kebudayaan (b) kemajemukan vertikal, (c) perbedaan pendirian 

dan keyakinan, dan (d) perbedaan kepentingan.  

 

D. Sosiologi Sastra 

Secara etimologi kata sosiologi berasal dari kata “sosio” dari bahasa Yunani 

“sosius” yang berarti bersama-sama, bersatu, kawan, dan teman yang dalam 

perkembangannya menjadi masyarakat, dan logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi adalah 

ilmu mengenai masyarakat, yaitu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan 

manusia lainnya (Kurniawan, 2009: 103). 

Menurut Philipus dan Aini (2009: 21) sosiologi adalah ilmu yang memahami 

dan mempelajari seluruh segi kehidupan masyarakat, yaitu masalah sosial, struktur 

sosial, proses sosial dan perubahan sosial dalam masyarakat, masalah tentang 

hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial dalam masyarakat mulai dari 

tentang hubungan timbal balik antara ekonomi dan agama, antara keluarga dan moral, 
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antara ekonomi dan hukum, juga berbicara tentang interaksi sosial yakni tentang 

organisasi sosial dalam masyarkat dan seterusnya.  

Ratna (2010: 332-333) menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan sastra 

memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu karya sastra ditulis oleh pengarang, 

diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek tersebut 

adalah anggota dari masyarakat. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap 

aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat yang pada gilirannya juga 

difungsikan oleh masyarakat. Medium karya sastra  baik lisan maupun tulisan, 

dipinjam melalui kompetensi masyarakat yang dengan sendirinya telah mengandung 

masalah-masalah kemasyarakatan. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat 

istiadat, dan tradisi yang lain, dalam karya sastra terkandung estetika, etika, bahkan 

juga logika. Masyarakat jelas sangat berkepentingan terhadap ketiga aspek tersebut. 

Sama dengan masyarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas, masyarakat 

menemukan citra dirinya dalam suatu karya.  

Noor (2010: 17) menjelaskan bahwa karya sastra walaupun mengangkat realita 

sosial, tetapi tidak dalam arti yang sesungguhnya. Sebab, logika faktual berbeda 

dengan logika sastra. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan 

kenyataan dalam karya sastra. Hal ini yang dikenal dengan istilah jarak estetik. 

Dasarnya adalah apabila sebuah karya sastra mempunyai jarak estetik dekat maka 

karya sastra itu dianggap tidak bernilai. Sebaliknya, apabila sebuah karya sastra 

mempunyai jarak estetik jauh maka karya sastra ini dianggap bernilai. 

Selanjutnya (Hartoko dalam Noor, 2010: 87) memaparkan bahwa sosiologi 

karya sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari sastra dalam hubungannya 

Konflik Sosial Berlatar..., Fitria Retno Ariyanti, FKIP UMP, 2018



 

26 

 

dengan kenyataan sosial. Kenyataan sosial mencakup pengertian konteks pengarang 

dan pembaca (produksi dan resepsi) dan sosiologi sastra (aspek-aspek sosial dalam 

teks sastra). 

Beberapa definisi sosiologi sastra dari para ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa sosiologi sastra merupakan kajian tentang segala sesuatu yang menyangkut 

masyarakat termasuk permasalahannya dan kaitannya dengan kebutuhan hidup orang 

banyak.  
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