
BAB II 

TELAAH KEPUSTAKAAN 

Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah teori konflik sosial. Untuk 

lebih jelasnya, teori konflik sosial akan diuraikan sebagai berikut:  

2.1.Pengertian Konflik dan Penyebab Konflik Sosial 

Secara etimologis istilah konflik berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama, 

dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis, konflik diartikan 

sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah 

satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya 

tidak berdaya. Konflik  dalam bahasa Inggris conflict artinya perselisihan, pertempuran, dan 

bentrokan. Waileruny mengutip Daryanto-dalam Kamus Bahasa Indonesia-konflik diartikan 

sebagai pertentangan percekcokkan, perselisihan, ketidaksamaan pendapat atau pandangan.
1
 

Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, 

pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya yang paling tidak melibatkan dua 

pihak atau lebih, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok 

kekerabatan, satu komunitas, maupun satu organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, satu 

organisasi politik, suku bangsa maupun satu pemeluk agama tertentu.  Ada beberapa 

pengertian konflik menurut pendapat para ahli. Menurut Simmel dan Lewis Coser, konflik 

merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dasar, dan bahwa proses konflik 

dihubungkan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama dalam pelbagai cara yang 

tak terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks.
2
  Taquiri dalam Newstorm dan Davis, konflik 

merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat 

daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua 
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pihak atau lebih pihak secara berterusan.
3
 Gibson et al., berpendapat bahwa, hubungan selain 

dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. 

Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan 

sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. 
4
 

De Dreu dan Gelfand, menyatakan, bahwa  conflict as a process that begins when an 

individual or group perceives differences and opposition between itself and another 

individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter 

to.
5
(konflik sebagai suatu proses yang dimulai ketika seorang individu atau kelompok memandang 

perbedaan dan pertentangan antara dirinya dan individu lain atau kelompok tentang ketertarikan dan 

sumber daya, keyakinan, nilai-nilai, atau  praktek yang penting). Dari definisi tersebut tampak 

bahwa konflik merupakan proses yang dimulai ketika individu atau kelompok mempersepsi 

terjadinya perbedaan antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai 

kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai atau paktik-praktik lainnya. Kondalkar, juga 

melanjutkan bahwa  conflict as a disagreement between two or more individuals or groups, 

with each individual or group trying to gain acceptance of its views or objective over 

others.
6
(konflik merupakan ketidaksetujuan antara dua atau lebih individu atau kelompok, dengan 

masing-masing individu atau kelompok berusaha untuk mendapat penerimaan dari pandangan yang 

obyektif atas orang lain). Dari pendapat ini Kondalkar melihat bahwa konflik merupakan 

ketidaksetujuan (disagreement) antara dua atau lebih individu atau kelompok yang mana 

masing-masing individu atau kelompok tersebut mencoba untuk bisa diterima pandangannya 

atau tujuannya oleh individu atau keompok lain.  Dari pendapat tersebut di atas dapat 

dikatakan bahwa konflik adalah suatu hasil persepsi individu ataupun kelompok yang 

                                                           
3 http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2249709-konflik/. Di unduh pada hari minggu, 23 

januari 2011, pkl 14.00 WIB 

4
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2249709-konflik/. Di unduh pada hari minggu, 23 

januari 2011, pkl 14.30 WIB 
5
 http://hutantropis.com/konflik-dalam-organisasi, Di unduh pada hari senin, 24 januari 2011, pkl 10.00 WIB 

6
 http://hutantropis.com/konflik-dalam-organisasi, Di unduh pada hari senin, 24 januari 2011, pkl 10.00 WIB 

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2249709-konflik/
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2249709-konflik/
http://hutantropis.com/konflik-dalam-organisasi
http://hutantropis.com/konflik-dalam-organisasi


masing-masing kelompok merasa berbeda dan perdebaan ini menyebabkan adanya 

pertentangan dalam ide ataupun kepentingan, sehingga perbedaan ini menyebabkan 

terhambatnya keinginan atau tujuan pihak individu atau kelompok lain.   

Dalam konteks konflik secara teoritis, Horrowits  sebagaimana dikutip dalam Pariela, 

konflik lazim disebut juga pertentangan atau pertikaian, merupakan realitas yang kerap di 

jumpai di mana-pun. Dalam pengalaman berbagai negara, konflik sosial selalu melibatkan 

kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda identitas asalnya, seperti: ras, bahasa, agama, 

suku bangsa dan kasta.
7
 Menurut Dahrendorf, sebagaimana disebut dalam Sihombing a.l. 

merincikan, bahwa sistem sosial selalu berada dalam konflik. Konflik tersebut disebabkan 

adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur 

sosial masyarakat. Kepentingan-kepentingan ini cenderung terpolarisasi dalam dua kelompok 

yang saling bertentangan. Perubahan sosial merupakan ciri sistem-sistem sosial, dan 

merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada pelbagai tipe pola-pola yang 

telah melembaga.
8
  

Konflik perlu kita pahami sebagai sesuatu yang tidak bersumber dari teori-teori sosial, 

melainkan kehidupan sosial masyarakat. Banyak ahli yang berpendapat tentang asal-muasal 

dari sebuah konflik. Adam Kuper misalnya menyebut sumber konflik adalah “hubungan-

hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sifat dasar biologis manusia”.
9
 Paparan Kuper ini 

melihat semua aspek dari kehidupan manusia. Fisher dkk a.l. menjabarkan, bahwa konflik 

disebabkan oleh, Pertama, Polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di 

antara kelompok yang berbeda dalam satu masyarakat (Teori Hubungan Masyarakat), kedua, 

posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang 
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mengalami konflik (Teori Negosiasi Prinsip). Ketiga, kebutuhan dasar manusia – 

fisik,mental, dan sosial – yang tidak terpenuhi atau dihalangi (Teori Kebutuhan Manusia), 

keempat, Masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-

masalah sosial, budaya, dan ekonomi (Teori Transformasi Konflik).
10

  

Adapun beberapa teori yang menjabarkan beberapa penyebab konflik
11

 yakni a.l. 

Pertama, Teori hubungan masyarakat, teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh 

polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang 

berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan 

komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik dan 

Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang 

ada di dalamnya. Kedua, Teori negosiasi prinsip, teori ini menganggap bahwa konflik 

disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik 

oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah 

membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan 

berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan 

kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap, serta melancarkan 

proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. 

Ketiga, Teori Kebutuhan Manusia, menurut teori ini konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar 

manusia secara fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, 

identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran 

yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk 

mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan 
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menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Agar pihak-pihak 

yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua 

pihak. Keempat, Teori Identitas, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena 

identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa 

lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah melalui fasilitas 

lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat 

mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan 

untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Meraih kesepakatan bersama 

yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak. Kelima, Teori transformasi konflik, 

teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan 

ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran 

yang ingin dicapai teori ini adalah, pertama, mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja 

yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. 

Kedua, Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang 

mengalami konflik serta mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan 

pemberdayaan keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan. 

Dari paparan tentang penyebab konflik sebagaimana disebutkan di atas muncul 

pemikiran, bahwa konflik berasal dari; stratifikasi sosial yang ada dalam satu masyarakat 

(penguasa, budaya dan ekonomi), gengsi (Prestige), dan hak-hak istimewa dari oknum-

oknum tertentu (Privilege).
12

 Dalam kasus ini, maka kita akan mengkaji salah satu penyebab 

konflik yakni, adanya peran atau keikutsertaannya para tua adat dan para pemimpin marga 

(keluarga). Ini mengindikasikan, bahwa konflik bisa terpicu oleh adanya suatu kondisi 
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ekonomi yang sangat berpengaruh di dalam tingkatan masyarakat. Lewis Coser a.l. 

mengemukakan beberapa proposisi tentang penyebab konflik, yakni: pertama, anggota 

bawah dalam sistem yang tidak setara lebih mungkin untuk memulai konflik sebagai 

pertanyaan terhadap distribusi legitimasi terhadap sumber daya yang langka dan pada 

gilirannya, disebabkan oleh beberapa saluran untuk memperbaiki keluhan dan rendahnya 

tingkat mobilitas pada posisi yang lebih istimewa. Kedua, bawahan lebih mungkin untuk 

memulai konflik dengan superordinat sebagai rasa kekurangan yang relatif dan karenanya 

ketidakadilan meningkat, yang pada gilirannya, berhubungan dengan memperpanjang 

pengalaman sosialisasi untuk bawahan yang tidak menghasilkan kendala ego internal serta 

kegagalan Superordinat untuk menerapkan batasan eksternal pada bawahan.
13

 Dari perspektif 

orientasi komunikasi, Wilmot dan Hocker dalam Gerald-Mark Breen berpendapat, bahwa, 

conflict is understood as a struggle between interdependent parties who perceive opposing 

goals, minimal resources, and obstruction from others in attaining their goals.
14

(konflik 

dipahami sebagai sebuah perjuangan antara pihak yang merasa saling berlawanan dalam satu tujuan, 

sumber daya minimal, dan obstruksi dari orang lain dalam mencapai tujuan mereka). 

2.2.Macam-macam konflik dan fungsi konflik sosial  

Konflik sosial memiliki beberapa macam, a.l., adalah konflik pribadi, konflik antar 

kelompok, konflik karena kepentingan, konflik politik, konflik antar agama, konflik antar 

suku dan konflik antar negara. Dalam penelitian ini, yang berlaku adalah konflik antar 

kelompok warga jemaat, yakni antar warga jemaat Lahai Roi Merdeka dan warga jemaat 

Getsemani Babau. Menurut Dahrendorf, konflik bisa dibedakan menjadi 4 macam, yakni a.l., 

                                                           
13

 Jonathan H, Turner. The Structure of Sociology Theory. 6
th
ed. (Balmont, CA: Wadsworth Pub. Company: 

1998), 172. 

14
 Gerald-Mark Breen, “Interpersonal, Intragroup Conflict between Southern Baptist Pastors: A Qualitative 

Inquiry 

Examining Contributing Factors” Pastoral Psychology Vol 56 (Januari 2008): 00312789, 251. 



adalah konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), konflik antara kelompok-

kelompok sosial (antar keluarga, antar gank), konflik antar kelompok terorganisir dan 

kelompok tidak terorganisir (polisi melawan massa), dan konflik antara satuan nasional 

(kampanye, perang saudara). 

Harus diakui bahwa konflik pada umumnya dibutuhkan pula oleh manusia dalam 

kehidupannya karena manusia cenderung tidak mau memperbaiki apa yang sudah ada. Atau 

dengan kata lain manusia lebih cepat puas dengan apa yang sudah ada, sehingga lebih 

condong bersikap malas-malasan dengan perubahan. Dengan adanya konflik, maka manusia 

akan lebih banyak melakukan evaluasi untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam 

kehidupannya. Artinya fungsi positif dari konflik adalah merangsang perubahan sosial.
15

 

Menurut Harskamp, konflik juga merangsang kelompok untuk mencari asumsi-asumsi serta 

nilai-nilai dasar umum, dan sebagainya.
16

 Ini merupakan konflik dalam dampak dan bingkai 

yang positif. Menurut Waileruny, konflik berdampak positif apabila konflik itu dapat 

dikelola, sehingga konflik tidak mengarah pada kekerasan yang menimbulkan korban atau 

dendam yang berkepanjangan yang tidak dapat terselesaikan.
17

 John F. Dovidio dkk., 

berpendapat bahwa ”we agree the traditional portrayal of cooperation and conflict is an 

oversimplification that obscures the fact that (1) as King et al. suggest, cooperation and 

conflict are best viewed as “processes” rather than outcomes and (2) these processes make 

complementary contributions to group function and development.”
18

(Kami setuju 

penggambaran tradisional tentang kerjasama dan konflik merupakan penyederhanaan yang 

mengaburkan fakta bahwa (1) Raja et al. menyarankan, kerjasama dan konflik ada baiknya dilihat 
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sebagai "proses" ketimbang hasil dan (2) proses ini memberikan kontribusi untuk melengkapi fungsi 

kelompok dan pembangunan) 

Meskipun demikian kita juga harus mengakui bahwa konflik dan dampak atau aspek 

bawaannya, lebih banyak yang negatif dibandingkan dengan dampak positif yang di paparkan 

di atas. Menurut Th. Sumartana sebagaimana dikutip dalam Timotius, pengertian konflik 

mengandung makna,  Pemencilan atau pengasingan (Ideology of Isolation), bermusuhan atau 

bertentangan (Ideology of Hostility),  persaingan atau perlombaan (Ideology Of 

Competition).
19

 Konflik dalam arti dampak atau bingkai negatif mengakibatkan beberapa 

permasalahan dalam kehidupan manusia. Pertama, diskriminasi terhadap pemikiran manusia 

yang bertentangan dengan manusia yang lain, kedua terjadinya tindakan brutal terhadap 

segala bentuk (baik itu pelaku moral atau tidak). Ketiga, konflik menciptakan tindakan-

tindakan fisik (kekerasan) yang menggunakan segala macam cara untuk bisa memenangkan 

sebuah tujuan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri. Dalam penelitian 

tentang peran komunitas agama sebagai sumber dukungan bagi anggota,  Christopher G. 

Ellison dkk., berpendapat bahwa, “prolonged congregational conflict can also divert energy 

and attention away from core mission(s) of the church, such as ministry, religious education, 

outreach efforts, and the provision of support and caring for individual members and their 

families.
20

(Konflik berkepanjangan dalam jemaat juga dapat mengalihkan energi dan perhatian dari 

misi utama dari gereja, seperti pelayanan, pendidikan agama, upaya penjangkauan, dan penyediaan 

dukungan dan kepedulian untuk anggota jemaat dan keluarga mereka) 

2.3.Fungsi konfik sosial menurut Lewis Coser 
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Teori tentang fungsi konflik sosial adalah salah satu teori konflik yang diperkenalkan 

pertama kali pada tahun 1956 melalui karya Lewis Coser yang diangkat dari desertasi 

doktoralnya. Teori konflik dari Coser ini diposisikan sebagai teori konflik modern yang 

bersifat naturalis. Coser lebih memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi konflik yang 

membawa penyesuaian sosial yang lebih baik daripada menyoroti disfungsional konflik 

sebagaimana teoritisi struktural fungsional sebelumnya. Ia juga mendasarkan karyanya pada 

gagasan terdahulu yang dikembangkan oleh Simmel yakni, berdasarkan analogi organik 

Hal yang menarik dari Coser adalah bahwa ia sangat disiplin dalam satu tema. Coser 

benar-benar concern pada satu tema konflik, baik itu konflik tingkat eksternal maupun 

internal. Ia mampu mengurai konflik dari sisi luar maupun sisi dalam. Jika dihubungkan 

dengan pendekatan fungsionalisme yang telah kita pelajari sebelumnya, tampak ada upaya 

Lewis Coser untuk mengintegrasikan teori fungsionalisme dengan teori konflik. Georg Ritzer 

mengatakan bahwa dalam melakukan kombinasi itu, baik teori fungsionalime maupun teori 

konflik akan lebih kuat ketimbang berdiri sendiri. Coser memulai pendekatannya dengan 

suatu kecaman terhadap tekanan pada nilai atau konsensus normatif, keteraturan, dan 

keselarasan. Dia mengemukakan bahwa proses konflik dipandang dan diperlakukan sebagai 

sesuatu yang mengacaukan atau disfungsional terhadap keseimbangan sistem itu 

keseluruhan.
21

 

Dalam karyanya, Coser bertujuan mengklarifikasi dan mengkonsolidasi skema konsep 

yang berhubungan dengan data konflik sosial, lebih difokuskan pada fungsi daripada 

disfungsi sosial. Teori fungsi konflik sosial menjelaskan beberapa hal dan yang paling 

mendasar adalah perubahan serta instrumental pembaharuan dalam masyarakat. Fungsi yang 

dimaksud a.l. adalah: 
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- Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam 

pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial.  

- Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih 

kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas 

kelompok dan melindungi agar tidak lebur ke dalam dunia sosial 

sekelilingnya.  

Coser juga menawarkan solusi ketika terjadi konflik, dan yang ditawarkannya adalah 

konsep Katup Penyelamat (safety valve). Bagi Coser katup penyelamat (safety valve) ialah 

salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari 

kemungkinan konflik sosial. “Katup Penyelamat” membiarkan luapan permusuhan tersalur 

tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu “membersihkan suasana”  dalam 

kelompok yang sedang kacau. Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke 

luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan- hubungan di antara pihak-pihak 

yang bertentangan akan semakin menajam. Lewis Coser menyebut Katup Penyelamat 

(saferty valve) disamping menjalankan fungsi positif untuk mengatur konflik, safety valve 

juga mencakup masalah pembiayaan. Oleh karena katup penyelamat bukan direncanakan atau 

ditujukan untuk menghasilkan perubahan struktural, maka masalah dasar dari konflik itu 

sendiri tidak terpecahkan. Meskipun demikian dengan adanya katup penyelamat konflik 

sedikit diredakan. 

Katup penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas 

sebuah sistem atau struktur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Coser, lewat Katup 

penyelamat itu permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan obyek aslinya. Tetapi 

penggantian yang demikian mencakup juga biaya bagi sistem sosial maupun bagi individu: 

mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem untuk memenuhi kondisi-kondisi yang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Katup_penyelamat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem


sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam diri individu, menciptakan 

kemungkinan tumbuhnya ledakan-ledakan destruktif.  

2.4.Konflik antar kelompok dan solidaritas 

Coser mengakui bahwa konflik dalam sebuah lingkungan masyarakat tek terelakkan 

karena semua individu memiliki keinginan masing-masing. Dalam konteks seperti itu, 

ketegangan dan perasaan-perasaan negatif merupakan hasil dari keinginan individu untuk 

meningkatkan kesejahteraannya, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan-

pernghargaan lainnya. Banyak dari penghargaan-pernghargaan yang dikejar itu adalah 

langka, oleh karena itu suatu kompetisi tertentu untuk memperebutkannya tidak dapat 

terelakkan.
22

  

Menurut Coser, konflik dengan lingkungan sekitar akan menguatkan kohesi internal 

sebuah kelompok dan meningkatkan sentralisasi kelompok.
23

 Maksudnya adalah pada waktu 

terjadinya konflik, kelompok yang satu yang dahulunya tidak memiliki persatuan di 

dalamnya, memiliki suatu rasa bersama untuk bersatu dan melawan kelompok lain. Coser 

tidak sendiri dalam uraian ini, berdasarkan penelitian tentang konflik dan kerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang beragama, King, Hebl dan Beal dalam Alexander W. Chizhik 

dkk., berpendapat bahwa, “once diversity is recognized for its positive contribution to group 

performance, it can become a source of group cohesiveness, leading to higher levels of 

cooperation and group satisfaction.”
24

 ("Sekali keragaman diakui sebagai kontribusi yang positif 

terhadap kinerja kelompok, ini dapat menjadi sumber kohesivitas kelompok, yang mengarah ke 

tingkat yang lebih tinggi dari kerjasama dan kepuasan kelompok"). Dari sini timbullah konsensus 

bersama yang menghantarkan kelompok tersebut pada satu  titik temu yang menguatkan satu 
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sama lain. Coser menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok-luar akan membantu 

pemantapan batas-batas struktural. Sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat 

mempertinggi integrasi di dalam kelompok.  

Selanjutnya Coser berpandangan bahwa “tingkat konsensus kelompok sebelum 

konflik terjadi” merupakan hubungan timbal balik yang paling penting dalam konteks apakah 

konflik dapat mempertinggi kohesi kelompok. Coser menegaskan bahwa kohesi sosial dalam 

kelompok mirip sekte, itu tergantung pada penerimaan secara total seluruh aspek-aspek 

kehidupan kelompok. Untuk kelangsungan hidupnya kelompok “mirip-sekte” dengan ikatan 

tangguh itu bisa tergantung pada musuh-musuh luar. Konflik dengan kelompok-kelompok 

lain bisa saja mempunyai dasar yang realistis, tetapi konflik ini sering berdasar atas isu yang 

non-realistis.  Coser memahami bahwa konflik dalam masyarakat merupakan peristiwa 

normal yang dapat memperkuat struktur hubungan-hubungan sosial. Tidak adanya konflik 

dalam suatu masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas 

hubungan sosial masyarakatnya. Bagi Coser, kelompok dimana sering terjadi konflik terbuka 

sesungguhnya memiliki solidaritas yang lebih besar daripada kelompok dimana tidak ada 

konflik sama sekali. Meskipun demikian adanya bahwa konflik mengencangkan solidaritas, 

namun perkembangan konflik dalam masyarakat bukanlah merupakan indikator utama dan 

tunggal untuk mengatakan bahwa stabilitas sosial dari masyarakat itu telah tercapai. 

Konflik dalam pandangan Coser adalah perjuangan atas nilai-nilai dan menuntut 

status yang langkah, kekuasaan, dan sumber yang menetralisasikan tujuan-tujuan lawan untuk 

melukai atau mengeliminasi lawan-lawan mereka. Untuk selanjutnya, Coser membedakan 

konflik dalam dua bagian a.l. pertama, konflik realistik kedua, konflik nonrealistik. 

2.5.Konflik Realistik dan Non-Realistik 

Untuk bisa melihat bentuk konflik sosial maka Coser mencoba membuat suatu 

pembedaan yang penting antara konflik yang realistik dan konflik yang nonrealistik. Bagi 



Coser, konflik realistik merupakan satu alat untuk suatu tujuan tertentu, yang kalau tujuan itu 

tercapai mungkin akan menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik itu. Konflik Realistik 

sering merupakan rangsangan utama untuk perubahan sosial.
25

 Artinya, konflik realistik 

memuat didalamnya kepentingan-kepentingan indvidu-individu serta kepentingan kelompok 

tertentu, namun apabila kepentingan itu sudah tercapai atau dengan kata lain apabila tujuan 

itu sudah tercapai, maka konflik akan terus terjadi namun tanpa penyebab awal yakni, 

kepentingan individu-individu serta kepentingan kelompok. Konflik realistik, berasal dari 

kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari 

perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang 

dianggap mengecewakan. Sebaliknya, konflik non-realistik mencakup ungkapan permusuhan 

sebagai tujuannya sendiri.
26

  Konflik non-realistik, konflik yang bukan berasal dari tujuan-

tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling 

tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan 

dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya 

masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan 

melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka. Jadi, konflik realistik diarahkan 

ke obyek dari konflik itu, sedangkan konflik yang non-realistik membelok dari obyek yang 

sebenarnya.
27

  

Ketika konflik itu membelok dari obyek sebenarnya maka individu atau kelompok 

yang berkonflik akan kehilangan inti yang mendasar dari konflik itu. Bisa dikatakan saat 

terjadi konflik dengan bentuk seperti itu, maka yang berkonflik tidak lagi memikirkan tujuan-

tujuan atau kepentingan-kepentingan yang pada mulanya mendorong mereka untuk 

berkonflik. Secara tidak langsung, individu-individu atau kelompok-kelompok yang 
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berkonflik bukan saja kehilangan arah konflik, namun lebih daripada itu individu-individu 

atau kelompok-kelompok yang berkonflik terjebak dalam situasi konflik atau terjebak dalam 

romantisme konflik. Oleh karena itu, mereka akan terus berkonflik meskipun tanpa motivasi 

mula-mula ketika terjadinya konflik. 

Lebih lanjut Coser berpendapat bahwa konflik pada umumnya lebih bersifat realistik 

daripada nonrealistik apabila ada penerimaan secara langsung serta pengakuan bahwa benar 

ada kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan harus ada perundingan tentang 

perbedaan-perbedaan kepentingan dan tidak boleh menekan kepentingan-kepentingan 

tersebut. Konflik yang realistik sering merupakan rangsangan utama untuk perubahan sosial. 

Perubahan seperti ini dapat menguntungkan sistem dengan memberikannya kebebasan untuk 

mengatasi dengan lebih efektif perubahan-perubahan dalam lingkungannya.
28

 Dengan kata 

lain perubahan yang dimaksud itu dapat menghasilkan suatu kepekaan terhadap kebutuhan 

pribadi anggota sistem tersebut, dalam hal ini komitmen terhadap sistem itu akan cenderung 

naik atau meningkat.  

Jika konflik pada umumnya bersifat realistik dan itu membantu perubahan dalam 

masyarakat, maka konflik yang dibutuhkan untuk perubahan adalah konflik yang bersifat 

realistik. Artinya konflik yang memiliki tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang 

stabil. Stabil dalam konteks ini artinya konflik itu tetap syarat dengan kepentingan atau 

konflik yang mempunyai obyek yang jelas sejak dimulainya konflik tersebut hingga 

berakhirnya konflik tersebut. Stabil juga berarti dari awal hingga berakhirnya konflik tidak 

ada pembelokan terhadap obyek.  

Coser berpendapat bahwa, ketika kelompok terlibat dalam konflik atas isu-isu yang 

realistis (gol diperoleh), mereka lebih cenderung mencari kompromi atau sarana untuk 

mewujudkan kepentingan mereka, dan karenanya, kurang terdapat kekerasan dalam konflik, 
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namun hal ini berubah total ketika kelompok-kelompok terlibat dalam konflik atas isu-isu 

non-realistik, maka semakin besar tingkat gairah emosional dan keterlibatan dalam konflik, 

dan karenanya, kekerasan dalam konflik semakin berpotensi ketika konflik. Bagi Coser yang 

menjadi kunci dari kedua proposisi itu adalah konflik dengan isu-isu yang realistis. Coser 

beralasan bahwa konflik realistis melibatkan orang-orang yang mengejar tujuan spesifik 

terhadap sumber nyata permusuhan, dengan beberapa estimasi biaya yang akan dikeluarkan 

dalam pengejaran tersebut, Simmel juga mengakui bahwa, ketika tujuan yang jelas dicari, 

maka akan terjadi kompromi dan konsiliasi alternatif terhadap kekerasan dalam konflik. 

Coser menyajikan kembali proposisi ini pada konflik atas isu-isu non-realistik, seperti nilai-

nilai utama, keyakinan, ideologi, dan kepentingan kelas samar-samar yang sudah 

didefinisikan. Ketika non-realistik, konflik cenderung akan menjadi kekerasan. Non-realistik 

tersebut sangat mungkin terjadi ketika konflik adalah tentang nilai-nilai inti, yang emosional 

serta memobilisasi peserta dan membuat mereka tidak mau berkompromi. Apalagi jika 

konflik bertahan untuk jangka waktu yang panjang, maka konflik menjadi semakin non-

realistik dan sebagai pihak yang terlibat secara emosional, musuh digambarkan dalam bentuk 

yang semakin negatif.
29
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