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Teras Kelas XI Sosiologi KD 3.4 Konflik, Kekerasan, dan 

Perdamaian 

 

Sobat teras, pada bab ini sobat teras akan belajar apa itu konflik, kekerasan, 

dan perdamaian. Pada awal materi ini nanti kita akan memulai pada pengaruh 

diferensiasi social dan stratifikasi social. Kemudian akan mempelajari konflik, 

kekerasan, dan perdamaian. Selanjutnya, akan mempelajari pemetaan konflik, 

kemudian akar masalah dan penyebab terjadinya konflik. Selain itu sobat teras 

juga akan mempelajari tentang resolusi konflik, dan pada bagian terakhir kita 

akan mempelajari peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. 

A. Pengaruh Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial  
 

Secara umum, diferensiasi dan stratifikasi sosial memberikan pengaruh positif 

dan negatif pada masyarakat. Pengaruh positifnya, diferensiasi dan stratifikasi 

sosial dapat mendorong terjadinya integrasi sosial, sedangkan pengaruh 

negatifnya adalah terjadinya disintegrasi sosial. Diferensiasi sosial dapat 

menimbulkan primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan terjadinya 

proses konsolidasi. 
 

 

Primordialisme 

Salah satu konsekuensi dari adanya diferensiasi sosial adalah terjadinya 

primordialisme. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang 

menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat 

pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Istilah primordialisme 

berasal dari kata Bahasa Latin “primus” yang artinya pertama dan “ordiri” yang 

artinya tenunan atau ikatan. Dengan demikian, kata primordial (isme) dapat 

berarti ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial, dengan hal-hal 
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yang dibawanya sejak lahir seperti suku bangsa, ras, klan, asal usul kedaerahan, 

dan agama. 

 

Etnosentrisme 

Primordialisme yang berlebihan juga akan menghasilkan sebuah pandangan 

subjektif yang disebut etnosentrisme atau fanatisme suku bangsa. Etnosentrisme 

adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan 

ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Karena yang dipakai adalah 

ukuran-ukuran masyarakatnya, maka orang akan selalu menganggap 

kebudayaannya memiliki nilai lebih tinggi daripada kebudayaan masyarakat lain. 

 

 

Politik Aliran (Sektarian) 

Politik aliran merupakan keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi 

tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa (ormas), baik formal maupun 

informal. Tali pengikat antara kelompok dan organisasi-organisasi massa ini 

adalah ideologi atau aliran (sekte) tertentu. Contohnya, partai politik PKB yang 
dikelilingi oleh ormas-ormas NU. 

 

Pengaruh lain dari diferensiasi dan stratifikasi sosial adalah proses konsolidasi. 

Konsolidasi berasal dari kata “consolidation” yang berarti penguatan atau 

pengukuhan. Konsolidasi memiliki dua sisi, yaitu sisi ke dalam dan sisi keluar. 

Konsolidasi dengan sisi ke dalam akan memperkuat solidaritas ke dalam suatu 

organisasi atau himpunan. Sebaliknya, konsolidasi dengan sisi keluar dapat 

menimbulkan sikap antipati dan kecurigaan terhadap organisasi lain. 

 

B. Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian 
 

Konflik 

Kata “konflik” berasal dari bahasa Latin “configure” yang artinya saling memukul. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik didefinisikan sebagai 

percekcokkan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan demikian, secara 
sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, 

tidak selaras, dan bertentangan. 

 

 

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang 

atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 

cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.  

 

Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya 

perbedaan ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-

pola perilaku antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Ralf 

Dahrendorf, masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada 

kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah dominasi satu pihak terhadap pihak 
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lain berdasarkan paksaan, sedangkan wewenang adalah dominasi yang diterima 

dan diakui oleh pihak yang didominasi. Dahrendorf menamakan kondisi itu 

sebagai “imperative coordinated associations” (asosiasi yang dikoordinasikan 

secara paksa). Kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak berbeda 

dalam asosiasi-asosiasi tersebut akan menimbulkan polarisasi dan konflik antara 

kedua kelompok. 

 

Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat akan memuncak menjadi konflik ketika 

sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan 

tersebut. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “perasaan” 

memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut. 

Perasaan-perasaan seperti amarah dan rasa benci, mendorong masing-masing 

pihak untuk menekan atau menghancurkan individu atau kelompok lawan. 

Sementara itu, menurut De Moor, sistem sosial dapat dikatakan mengandung 

konflik hanya jika para penghuni sistem tersebut membiarkan dirinya dibimbing 

oleh tujuan-tujuan (atau nilai-nilai) yang bertentangan dan terjadi secara besar-

besaran. 
 

Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik terbuka lebih umum terjadi pada 

hubungan-hubungan sosial yang parsial daripada hubungan-hubungan yang 

personal dan intim. Meskipun demikian, perbedaan atau perselisihan dalam 

hubungan sosial yang intim juga dapat berpotensi konflik yang sewaktu-waktu 

dapat meledak dan lebih menghancurkan daripada konflik yang terjadi dalam 

hubungan sosial parsial. 

 

Kekerasan 

Kekerasan adalah bentuk lanjutan dari konflik sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau 

kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan 

kerusakan fisik atau barang orang lain.  

 

Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang 

lain dengan sengaja, membunuh, atau memperkosa. Kekerasan seperti itu sering 

disebut sebagai kekerasan langsung (direct violence). Kekerasan juga 

menyangkut tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangi atau 

meniadakan hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan menteror orang lain. 

Jenis kekerasan yang terakhir disebut kekerasan tidak langsung (indirect 

violence) 

 

Secara sosiologis, kekerasan umumnya terjadi saat individu atau kelompok yang 
berinteraksi mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial dalam mencapai tujuan 

masing-masing. N.J. Smelser meneliti kekerasan yang bersifat massal atau 

kerusuhan. Menurutnya, ada lima tahap dalam kerusuhan massal. 

1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan yang disebabkan oleh 

struktur sosial tertentu 
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2) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat 

merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. 

3) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran 

tertentu 

4) Tahap berikutnya adalah mobilisasi untuk bereaksi, yaitu tindakan nyata 

berupa pengorganisasian diri untuk bertindak 

5) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk 

mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan atau kerusuhan. 

 

Teori-Teori tentang Kekerasan  

 

Teori Faktor Individual 

Agresivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor 

penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor 

pribadi meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, psikoneurosis, frustrasi kronis, 

serta pengaruh obat bius. Faktor yang bersifat sosial, antara lain konflik rumah 

tangga, faktor budaya, dan media massa. 
 

Teori Faktor Kelompok 

Terjadi karena benturan identitas kelompok yang berbeda. Contohnya konflik 

antarsupoter bola 

 

Teori Dinamika Kelompok 

Kekerasan yang timbul karena adanya deprivasi relative (kehilangan rasa 

memiliki) yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-

perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak 

mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya. 

 

 

Perdamaian 

Secara garis besar, akibat yang ditimbulkan oleh konflik sosial antara lain, 

pertama, bertambahnya solidaritas kelompok (in-group feeling) atau goyah dan 

retaknya suatu kelompok. Kedua, perubahan kepribadian seseorang. Ketiga, 

hancurnya harta benda atau korban jiwa. Keempat, akomodasi, dominasi, dan 

takluknya salah satu pihak. 

 

 

Kondisi sosial akibat konflik jelas merupakan kondisi yang tidak menyenangkan 

bagi salah satu pihak, terutama dari pihak yang kalah. Hal itulah yang menjadi 

salah satu penyebab adanya perdamaian. 
 

Secara etimologis, istilah perdamaian di wilayah satu dengan wilayah lain 

berbeda. Istilah damai ini sering diartikan sebagai ketenteraman, harmoni, dan 

ketenangan. 
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Menurut pandangan Pericles, seorang filsuf dan negarawan dari Athena, 

perdamaian sebagai syarat bagi dewan rakyat untuk mencapai suatu pemecahan 

masalah. Ia menggunakan istilah isegoria, yaitu komunikasi politik yang bebas, 

tetapi lakukan secara bijak dan berkualitas sehingga tercipta kebaikan. 

 

C. Pemetaan Konflik 

 

C. Pemetaan konflik 
 
Pemetaan konflik menurut Simon Fisher, meliputi pihak-pihak yang berkonflik 

dan aspirasi dari berbagai pihak. Pemetaan konflik ini adalah cara untuk 

menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang 

bermasalah dengan pihak lain. 

 

Amr Abdalla, seorang sosiolog dari University for Peace yang dibentuk oleh PBB, 

juga memetakan konflik dengan model source, issues, parties, attitude, behavior, 

intervention, dan outcome (SIPABIO). 

1) Source (sumber konflik), yaitu konflik dihasilkan dari sumber-sumber yang 

berbeda sehingga lahir pula bentuk konflik yang berbeda pula 

2) Issues (isu-isu), yaitu tujuan yang tidak sejalan antarpihak yang bertikai 

3) Parties (pihak), yaitu pihak-pihak atau kelompok yang terlibat dalam konflik 
4) Attitudes (sikap), yaitu perasaan atau pandangan yang memengaruhi pola 

perilaku konflik 

5) Behavior (perilaku/tindakan), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang 

berkonflik 

6) Intervention (campur tangan pihak lain), yaitu campur tangan atau tindakan 

yang dilakukan oleh pihak luar/netral untuk menemukan pemecahan masalah 

7) Outcome (hasil akhir), yaitu dampak atau situasi yang ditimbulkan dari pihak 

yang berkonflik 

 

Bentuk-Bentuk Konflik Bentuk-Bentuk Konflik 

 
Lewis A. Coser membedakan konflik atas dua bentuk. 

1) Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap 

sistem dan tuntutan- tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. 

2) Konflik nonrealistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan 

persaingan yang antagonistis (berlawanan), melainkan dari kebutuhan pihak-

pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Contohnya pembalasan dendam 

lewat ilmu gaib yang dilakukan dalam masyarakat tradisional. Contoh lain 

adalah upaya mencari kambing hitam yang terjadi dalam masyarakat telah 

maju. 

 

Lewis A. Coser menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, elemen konflik dapat 

berbentuk realistis sekaligus nonrealistis. Berdasarkan kedua bentuk konflik 

tersebut, Lewis A. Coser membedakan konflik atas konflik in-group dan konflik 
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out-group. Konflik in-group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu 

sendiri. Konflik out-group adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok dan 

kelompok lain. 

 

Ahli lain, Ralf Dahrendorf membedakan konflik atas empat macam, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Konflik antara peran-peran sosial. 

2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial 

3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi 

4) Konflik-konflik di antara satuan nasional 

 

Isu dalam Konflik 

Isu dalam konflik berkaitan dengan hal-hal yang mencuat dalam konflik. Isu dalam 

konflik dengan demikian berkaitan dengan konflik yang terjadi. 

 

Pihak yang Berkonflik 

Berkaitan dengan pihak-pihak yang berkonflik, Soerjono Soekanto menyebutkan 
lima bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. 

1) Konflik pribadi 

2) Konflik rasial 

3) Konflik antara kelas-kelas sosial 

4) Konflik politik 

5) Konflik internasional 

 

Dari sudut psikologi sosial, Ursula Lehr mengemukakan bentuk-bentuk konflik 

1) Konflik dengan orang tua sendiri 

2) Konflik dengan anak-anak sendiri 

3) Konflik dengan keluarga 

4) Konflik dengan orang lain 

5) Konflik dengan suami istri 

6) Konflik di sekolah 

7) Konflik dalam pemilihan pekerjaan 

8) Konflik agama 

9) Konflik pribadi 

 

 

 

Menurut Wehr dan Bartos, dinamika konflik dapat dilihat dari tingkat kekerasan. 

Selain itu, untuk memahami dinamika konflik adalah dengan melihat sumber 

konflik, menganalisis karakter hubungan di antara berbagai pihak yang 
berkonflik, mencari model tindakan yang harus dilakukan, dan yang terakhir 

adalah melihat penahapan konflik. Tahapan dinamika konflik menurut Fisher 

adalah sebagai berikut. 

1) Prakonflik adalah adanya situasi ketidaksesuaian antara pihak satu dengan 

pihak lain 

2) Konfrontasi adalah mulai terbukanya suatu konflik 
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3) Krisis adalah puncak terjadinya konflik atau pecahnya suatu konflik 

4) Pascakonflik adalah keadaan yang mengakhiri berbagai konflik atau 

konfrontasi 

 

D. Akar Masalah dan Sebab-Sebab Terjadinya Konflik 
 

Faktor-Faktor Penyebab Konflik 

Soerjono Soekanto mengemukakan empat faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antarindividu, perbedaan 
kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. 

 

Dampak Sebuah Konflik 

Menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan peristiwa normal yang dapat 

memperkuat struktur hubungan-hubungan sosial. Tidak adanya konflik dalam 

sebuah masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas 

hubungan sosial masyarakat. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda 

hubungan sosial yang hidup dan dinamis. Sebenarnya, masyarakat yang 

memperbolehkan terjadinya konflik adalah masyarakat yang cenderung terhindar 

dari kemungkinan ledakan konflik dan kehancuran struktur sosial. 

 

Segi positif konflik adalah sebagai berikut. 
Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih 

belum tuntas ditelaah. 

1) Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, 

serta hubungan- hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan 

kebutuhan individu atau kelompok 

2) Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (in-group 

solidarity) yang sedang berkonflik dengan kelompok lain. 

3) Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antarindividu dan 

kelompok 

4) Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan 

menciptakan norma- norma baru 
5) Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara 

kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat 

6) Konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik 

berada dalam kekuatan yang seimbang 

  

Segi negatif suatu konflik adalah sebagai berikut. 

1) Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok 

2) Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia 

3) Berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah pada hal-hal 

positif atau negatif 

4) Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah 

 

E. Resolusi Konflik 
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Konflik merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan setiap 

masyarakat. Sebagai gejala sosial, konflik hanya akan hilang bersama hilangnya 

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah 

mengendalikan agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan 

(violence). 

 

Ada tiga syarat agar sebuah konflik tidak berakhir dengan kekerasan. Ketiga 

syarat tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi 

konflik di antara mereka. 

2) Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila 

berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. 

3) Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang 

telah disepakati bersama. 

 

Pada umumnya, masyarakat memiliki sarana atau mekanisme untuk 
mengendalikan konflik di dalam tubuhnya. Beberapa sosiolog menyebutnya 

sebagai katup penyelamat (safety valve), yaitu suatu mekanisme khusus yang 

dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik. 

 

Lewis A. Coser melihat katup penyelamat itu sebagai jalan keluar yang meredakan 

permusuhan antara dua pihak yang berlawanan. Katup tersebut membiarkan 

luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur. Katup 

penyelamat itu menyediakan objek-objek tertentu yang dapat mengalihkan 

perhatian pihak-pihak yang bertikai agar tersalur ke arah lain. Namun, katup 

tersebut hanya merupakan sarana yang bersifat sementara. Tujuan utamanya 

adalah untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul dari situasi 

pertentangan. 

 

Secara umum, ada beberapa macam bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu 

konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan transformasi konflik. 

Konsiliasi 

  

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga 

tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di 

antara pihak-pihak yang bertikai. Contoh bentuk pengendalian konflik ini adalah 

lembaga perwakilan rakyat. 

 

Mediasi 
Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang 

berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga 

ini akan memberikan pemikiran atau nasihat- nasihatnya tentang cara terbaik 

dalam menyelesaikan pertentangan mereka. 

 

Arbitrasi 
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Arbitrasi atau perwasitan umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang 

berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak 

ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. 

 

Transformasi Konflik 

Transformasi konflik (conflict transformation) adalah proses menanggulangi 

berbagai permasalahan, sumber-sumber, dan dampak negatif dari konflik. Proses 

transformasi konflik ini dapat dilihat dari beberapa bentuk intervensi konflik. 

Intervensi konflik adalah masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang 

berlangsung dan melakukan kontak dengan kedua belah pihak atau beberapa 

pihak yang berkonflik untuk membantu mereka menyelesaikan konflik. Bentuk 

dan tingkatan intervensi konflik tersebut antara lain sebagai berikut. 

1) Menciptakan perdamaian (peace making), yaitu melakukan intervensi militer 

dengan cara diplomatik untuk mengakhiri konflik. 

2) Menjaga perdamaian (peace keeping), yaitu melakukan intervensi militer agar 

pihak yang sudah tidak bertikai tidak melakukan aksi kekerasan kembali. 

3) Pengelolaan konflik (conflict management), yaitu menciptakan berbagai usaha 
untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan berbagai pihak. 

4) Pembangunan perdamaian (peace building), yaitu meningkatkan 

kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi seluruh pihak 

yang bertikai. 

 

Selain sarana atau mekanisme yang telah dipaparkan sebelumnya, menurut Georg 

Simmel, terdapat beberapa cara lain untuk menghentikan konflik, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Kemenangan salah satu pihak atas pihak lainnya 

2) Kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai sehingga 

tidak ada pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang merasa 

kalah 

3) Rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai 

4) Saling memaafkan atau salah satu pihak memaafkan pihak yang lain 

5) Kesepakatan untuk tidak berkonflik 

 

Berikut ini adalah beberapa cara yang lain atau pemecahan konflik dengan 

bermacam-macam pendekatan. 

1) Kompromi atau mengambil jalan tengah dari persoalan yang sedang 

dipertengkarkan 

2) Memberikan perhatian pada salah satu pihak yang berkonflik 

3) Menggunakan orang ketiga di luar pihak yang sedang berkonflik 

4) Menggunakan aturan yang ketat 
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F. Peran Mediasi dan Pihak Ketiga dalam Penyelesaian 

Konflik dan Menumbuhkan Perdamaian 
 

Salah satu bentuk akomodasi dalam penyelesaian konflik adalah mediasi. 

Pengertian mediasi sudah diuraikan sebelumnya. Mediator (pihak yang 

melakukan mediasi) biasanya adalah satu orang, tetapi dapat juga terdiri dari dua 

orang, tiga orang, atau kelompok yang lebih besar. 
Seseorang dapat menjadi mediator jika memenuhi syarat berikut. 

1) Adil dan bertanggung jawab 

2) Mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah 

3) Memiliki sikap menghormati dan mengerti berbagai perbedaan pendapat 

4) Memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan 

5) Memfokuskan diri pada persoalan, bukan kesalahan 

 

Demikian, mediasi yang berhasil akan memberi kontribusi pada terwujudnya 

perdamaian di masyarakat 
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