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SARI 
 

Perdana, Prana. 2005. Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus di Dukuh 
Pamulihan dan Dukuh Sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten 
Brebes). Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri 
Semarang. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum dan Dra.S.Sri Rejeki, M.Pd. 93 hal.  
 
Kata Kunci : Perkelahian, Antar Warga Desa 

Perkelahian antar warga desa ini adalah karena disebabkan oleh beberapa 
faktor, salah satunya faktor amarah yang menyebabkan dendam. Namun, kebenaran 
ini perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa 
saja yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar warga desa? (2) Apakah dampak 
dari adanya perkelahian antar warga desa terhadap masyarakat? (3) Upaya-upaya apa 
saja yang dilakukan pemerintah desa dan kepolisian dalam penanganan untuk 
mengatasi perkelahian antar warga desa? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
(1) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkelahian   antar warga desa. (2) 
Untuk mengetahui dampak dari adanya perkelahian antar warga desa terhadap 
masyarakat. (3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dan 
kepolisian dalam penanganan untuk mengatasi perkelahian antar warga desa. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi dengan sumber, yang kemudian 
dianalisis melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa perkelahian antar warga 
desa Pamulihan yaitu dukuh Pamulihan dan dukuh Sekardoja disebabkan adanya 
pengaruh beberapa faktor : amarah, faktor biologis, kesenjangan generasi, 
lingkungan, peran model kekerasan, frustasi, proses pendisiplinan yang keliru, 
ekonomi, kepadatan penduduk, usia. Ternyata amarah yang menyebabkan dendam 
dari kedua dukuh tersebut ketika ada pertunjukan organ tunggal dan minuman keras.  

Dampak dari perkelahian antar warga desa adanya kerugian fisik dan psikis. 
Korban fisik yaitu pemukulan atas perkelahian yaitu warga dukuh Pamulihan sampai 
masuk ke Puskesmas. Dan kerugian psikis dialami oleh warga dukuh Sekardoja dari 
kaum ibu-ibu dan anak-anak kecil. Hubungan  antar warga setelah kasus ini tidak 
begitu baik karena setiap warga dukuh saling curiga.       

Namun untuk meredam masalah ini yang dilakukan masing-masing pihak 
antara lain oleh aparat keamanan dan kepala Desa serta tokoh masyarakat yaitu 
pembinaan dan penyuluhan tentang kesadaran hukum pada  masyarakat oleh polisi, 
mempertemuan pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengadakan diskusi, 
menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dengan mendatangkan Kapolres, 
Kapolsek dan Kesbanglinmas. Memperdayakan siskamling yang ketat ketika ada 
kegiatan hiburan malam. 
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Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkelahian antara warga desa 
antara warga dukuh Pamulihan dan dukuh sekardoja faktor yang berpengaruh adalah  
amarah dari warga dukuh Pamulihan dan minuman keras yang menjadi pemicu ketika 
ada pertunjukan organ tunggal. Dan secara tidak langsung faktor-faktor lain 
mempengaruhi terjadinya perkelahian. 

Dari hasi penelitian maka saran sebagi berikut : (1) Masyarakat dari kedua 
dukuh ini sebagai satu Desa perlu adanya kebersamaan dan pengendalian amarah 
sehingga tidak terjadi salah paham antar kelompok pemuda sekitarnya. (2) Kepada 
kepala Desa hendaknya berifat bijaksana dalam menciptakan ketertiban dan kemanan 
masyarakat, komunikasi dengan antar dukuh perlu dijaga seperti disambanginya 
dukuh sekitarnya bersama aparat Desa. (3) Kepada petugas keamanan agar bertindak 
lebih tegas dan beribawa terhadap kelompok pemuda yang melakukan kegiatan 
anarkis seperti perkelahian.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan persatuan dan 

kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan 

bangsa dan negara lain. Karena dengan kukuhnya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan berkat 

dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan 

menjadi dasar dilaksanakanya pembangunan disegala bidang. Persatuan dan kesatuan 

pada hakikatnya adalah suatu keadaan yang menunjukan adanya kebutuhan dan 

berbagai corak ragam atau unsur yang menjadi suatu kebulatan yang utuh. Hasrat 

untuk bersatu tercermin dalam sila ke tiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. 

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang 

banyak, kebhinekaan rakyat serta hubungan dengan bangsa lain harus dibina untuk 

mewujudkan kerjasama yang baik. Berbagai hambatan dan tantangan yang pernah 

dialami dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan datang silih berganti. Kalau rasa 

persatuan dan kesatuan kita pudar, maka besar kemungkinan muncul konflik seperti 

adanya perkelahian antar pelajar, perkelahian antar warga desa yang bisa berkembang 

menjadi perang antar suku, ras, agama dan hal ini akan mengancam integrasi bangsa 
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Indonesia. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semestinya dikembangkan dan 

dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. 

Setiap masyarakat akan hidup tenteram apabila hubungan-hubungan sosial 

di antara para anggotanya berlangsung secara teratur, menurut nilai dan norma yang 

berlaku. Artinya, setiap hubungan sosial di dalam masyarakat tidak terganggu, 

melainkan semuanya berjalan secara harmonis dan tertib. Sebaliknya, bila interaksi 

atau hubungan itu menyimpang dari nilai, norma dan tata kelakuan yang berlaku, 

maka hubungan sosial akan terganggu dan akibatnya kehidupan sosialpun akan 

kacau. Hubungan sosial yang tidak teratur akan mengakibatkan konflik. Konflik 

adalah suatu keadaan di mana proses interaksi sosial berlangsung tanpa 

memperhatikan nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Orang bertindak “semau gue” 

akan menimbulkan pertikaian, pertentangan, kekakacauan dan ketidak selarasan. Di 

dalam masyarakat desa, orang dapat hidup bersama-sama dengan kelompok atau 

orang-orang secara akrab. 

Kontak atau hubungan  merupakan landasan dari semua proses sosial. 

Persaingan atau kompetisi adalah suatu bentuk perjuangan sosial secara  damai, yang 

terjadi apabila dua pihak berlomba atau merebutkan untuk mencapai suatu tujuan atau 
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suatu barang yang sama. Perjuangan itu terjadi untuk mendapatkan suatu status, 

memperbaiki status dan untuk memperoleh kekuasaan. 

Peristiwa konflik perkelahian antar warga desa terjadi berulang-ulang dan 

terus berlanjut. Tetapi penanggulangannya belum juga tuntas, terutama masalah 

perdamaian diantara pihak-pihak yang bertikai. Peristiwa perkelahian antar warga 

desa yang bisa menimbulkan korban luka-luka dan menggoreskan trauma yang 

dalam, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dan menjadi korban. Perkelahian 

antar warga desa Pamulihan yaitu antara dukuh Pamulihan dengan dukuh Sekardoja 

Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau tawuran yang berarti perkelahian 

dengan melibatkan puluhan massa di dua dukuh tersebut dipicu oleh dua kejadian. 

Pertama yaitu perkelahian antara dua kelompok pemuda dari dua dukuh pada sebuah 

pertunjukan organ tunggal. Kedua, peristiwa sebenarnya juga dipicu oleh dendam 

antara kedua warga tersebut selama ini, pada tahun 2002 dan 2003 pernah terjadi hal 

yang sama (Jawa Pos, 17 Juni 2004). Perkelahian antar warga desa tersebut 

mengakibatkan perusakan rumah-rumah dan korban luka-luka. Suasana di kedua 

dukuh tegang, mencekam dan meresahkan banyak warga yang tidak tahu menahu 

permasalahan yang sebenarnya. 

Tawuran ini ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Larangan dan 

Kepolisian Resort Brebes dengan mengendalikan massa  serta bertemu dengan 

berbagai pihak yang bertikai untuk mencari solusi perdamaian dengan berunding dan 
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musyawarah. Tokoh masyarakat pun ikut andil untuk mendamaikan aksi tawuran 

antar warga desa. Ada berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam 

menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang terjadi. Penyelesaian 

sengketa dapat segera dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif dibantu 

oleh pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang netral. 

Tragedi perusakan sekitar 46 rumah di desa Sekardoja oleh pemuda desa 

Pamulihan (Suara Merdeka, 16-17 Juni 2004) merupakan dampak dari perkelahian 

antar warga desa yang dapat mempengaruhi segi kehidupan masyarakat. Fenomena 

tersebut membuat penulis tergerak untuk mengadakan penelitian tentang perkelahian 

antar warga desa  yakni warga dukuh Pamulihan dan dukuh Sekardoja Kecamatan 

Larangan Kabupaten Brebes yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah 

desa, pemuda, tokoh masyarakat dan kepolisian. Maka penulis mengambil judul 

“Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus Di dukuh Pamulihan dan dukuh 

Sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”   

 

B. Permasalahan 

Agar suatu penelitian yang dilakukan lebih terfokus, tidak kabur dan 

mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah 

yang diteliti. Permasalahan dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai populasi 

yang menunjukan adanya jarak antara rencana dan pelaksaanaan, antara aspirasi dan 

kenyataan, antara harapan dan capaian, antara das sollen dan das sein (Maman 
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Rahman, 199, hal 34). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini  

yaitu : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar warga desa 

Pamulihan yaitu dukuh Pamulihan dan dukuh Sekardoja? 

2. Apakah dampak dari adanya perkelahian antar warga desa terhadap masyarakat 

desa Pamulihan?  

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dan kepolisian dalam 

penanganan untuk mengatasi perkelahian antar warga desa? 

 

C. Batasan Operasional 

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran 

terhadap istilah-istilah dalam judul.  Sehingga  terjadi persepsi dan pemahaman  yang 

jelas. Oleh karena itu penulis menggunakan penegasan istilah agar ruang lingkupnya 

tidak terlalu luas sehingga dapat dilakukan penegasan yang lebih mendalam sebagai 

berikut : 

1. Perkelahian  

Perkelahian berasal dari kata kelahi yang berarti pertengkaran adu kata-kata 

dan pertengkaran dengan adu tenaga (Depdikbud, 1996). Jadi perkelahian adalah 

perihal berkelahi atau pertengkaran yang dilakukan dua orang atau lebih dengan  

kata-kata ataupun adu tenaga. 

2. Warga Desa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1996) pengertian warga 

adalah anggota (keluarga, perkumpulan dsb) atau tingkatan dalam masyarakat.  
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Pada mulanya istilah desa dipakai di daerah Jawa, Madura, dan Bali. Secara 

etimologis kata desa berasa dari bahasa Sansekerta, yaitu swa-desi yang artinya tanah 

asal, negeri asal, atau tanah leluhur. Desa diartikan sebagai persekutuan hidup 

bersama yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, serta batas geografis tertentu.  

Suatu persekutuan hidup yang setingkat dengan desa di tiap daerah berbeda-

beda, misalnya di Sumatera Selatan disebut dusun, di Maluku disebut dati, di Batak 

disebut kuta atau uta, di Aceh dikenal dengan istilah gampung dab meunasah, di 

Minangkabau disebut nagari atau luha, di Minahasa disebut wanua, di Kalimantan 

disebut udik, di Bugis dikenal matowa, sedangkan di Makassar disebut gaukang. 

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953: 2) desa adalah suatu kesatuan 

hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan 

pemerintahan sendiri. Jadi yang dimaksud dengan warga desa  ialah suatu anggota 

dalam kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa dan 

mengadakan pemerintahan sendiri. 

3. Studi Kasus   

Studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti masalah sosial dengan 

menganalisa satu kasus secara  mendalam dan utuh. Dalam hal ini, studi kasus 

diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian keadaan yang sebenarnya suatu perkara, 

keadaan khusus yang berhubungan seseorang atau suatu hal (Depdikbud, 1980: 860). 

Jadi maksud dengan studi kasus dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkelahian antar warga desa. Dampak  dari adanya perkelahian antar 
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warga desa terhadap masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dan 

kepolisian dalam penanganan untuk mengatasi perkelahian kasus secara mendalam 

dan utuh yaitu perkelahian antar warga Desa Pamulihan yaitu dukuh Pamulihan dan 

dukuh Sekardoja Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkelahian   antar 

warga desa.  

2. Untuk mengetahui dampak dari adanya perkelahian antar warga desa terhadap 

masyarakat. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dan kepolisian 

dalam penanganan untuk mengatasi perkelahian antar warga desa 

  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam mata kuliah bidang sosiologi dan hukum  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Kepolisian  

Dapat digunakan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum  dalam 

penanganan perkelahian antar warga desa. 

b. Bagi Pemerintah Desa  

Dapat digunakan sebagai informasi tentang faktor perkelahian antar warga desa, 

dampak perkelahian dan upaya apa saja dalam mengatasi adanya perkelahian 

antar warga desa. 

c. Bagi Masyarakat  Desa 

Hasil  penelitian ini sebagi informasi agar masyarakat tidak mudah melakukan 

perkelahian sesama warga desa demi  menjaga keamanan dan ketertiban.  

 

F. Sistematika Skripsi 

Agar mempermudah dalam mempelajari  skripsi ini, maka secara singkat 

penulis menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:  

Bagian pertama terdiri dari Judul Skripsi, Pengesahan, Motto dan 

Persembahan, Prakata, Sari, Daftar Isi,  Daftar Lampiran dan Daftar Tabel (bila ada) 

Bagian kedua terdiri dari bab-bab yang terbagi menjadi lima bab sebagai 

berikut : 

Bab I   PENDAHULUAN, yang berisi : 
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Latar belakang masalah, Permasalahan, Batasan Operasional, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Skripsi 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi : 

Pengertian konflik, faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga 

desa, dampak dari perkelahian antar warga desa, upaya yang dilakukan untuk 

meredam perkelahian antar warga desa.   

Bab III METODOLOGI PENELITIAN, yang berisi : 

Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Keabsahan Data Metode Analisis Data, dan Prosedur 

Penelitian. 

Bab IV HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi : 

Hasil Penelitian, Pembahasan (pelaporan) 

Bab V  PENUTUP, yang berisi : 

 Simpulan dan Saran 

Bagian akhir skripsi, yang berisi : Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan 

Data-data 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Konflik  Warga Desa 

1. Pengertian Konflik 

Konflik, perselesihan, percekcokan, pertentangan dan perkelahian, 

merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, karena meskipun tidak harus, 

tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Seperti pengalaman hidup yang lain, 

konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat. Lebih tepat bila konflik itu diuraikan 

dan dilukiskan.  

a. Konflik menurut Daniel Webster (2001: 1) mendefinisikan konflik sebagai 

berikut yaitu 1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak 

cocok satu sama lain 2. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misal 

pertentangan pendapat, kepentingan, atau pertentangan individu) 3.Perselisihan 

akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan 4. 

Perseteruan 

b. Dahrendorf membahas suatu tendensi yang melekat pada konflik di dalam 

masyarakat. Kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan akan 

memperjuangkan kepentingan-kepentinganya, dan kelompok yang tak memiliki 

kekuasaan akan berjuang, dan kepentingan-kepentingan mereka sering 

berebeda, bahkan saling bertentangan. Cepat atau lambat menurut Dahrendorf di 

10 
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dalam beberapa sistem yang kekuasaannya kuat mungkin secara cermat 

membuat kubu-keseimbangan antara kekuasaan dan perubahan oposisi, dan 

masyarakat berubah. Jadi, konflik adalah  “kekuasaan yang kreatif dari sejarah 

manusia”. 

Dari uraian di atas kesimpulannya, konflik ialah proses atau keadaan 

dimana dua atau lebih dari pihak-pihak itu melakukan persaingan, pertentangan, 

perselisihan dan perseteruan dengan berusaha menggagalkan tujuan masing-

masing pihak dan hal itu merupakan “kekuasaan yang kreatif dari sejarah 

manusia”.   

2. Faktor Penyebab Perkelahian Warga Desa  

Dalam penelitian ini faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik 

perkelahian antar warga desa adalah suatu perestiwa yang merupakan dorongan, 

dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik 

perkelahian antar warga desa. 

Dahrendof (Sukanto, 1988:79) mengemukakan ciri-ciri konflik dalam 

organisasi sosial sebagai berikut:  

a. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik 

b. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan  

yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat. 

c. Kepentingan-kepentingan  itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok 

yang saling bertentangan. 
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d.Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensial 

distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai 

e. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang 

saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik 

f. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada 

berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga 

Craib (1986:91) mencoba merumuskan teori perbedaan antara teori 

fungsionalisme struktural yang dinamainya sebagai teori konsensus dengan teori 

konflik : 

Teori Konsensus Teori Konflik 

1. Norma-norma dan nilai-nilai adalah 

unsur dasar kehidupan sosial 

2. Kehidupan sosial melibatkan 

komitmen 

3. Masyarakat  perlu kohensif 

4. Kehidupan sosial tergantung solidaritas 

5. Kehidupan sosial didasarkan pada 

reprositas dan kerjasama 

6. Sistem-sistem sosial bertahan pada 

konsensus 

7. Masyarakat mengenal otoritas   

legitimasi 

8. Sistem sosial diintegrasikanSistem 

sosial cenderung untuk bertahan lama 

1. Kepentingan adalah unsur kehidupan 

sosial 

2. Kehidupan sosial melibatkan dorongan 

3. Kehidupan sosial perlu terbagi 

4. Kehidupan sosial melahirkan oposisi 

5. Kehidupan sosial melahirkan konflik 

 

6. Kehidupan sosial melahirkan 

kepentingan-kepntingan bagian 

7. Diferensiasi sosial melibatkan 

kekuasaan 

8. Sistem sosial tidak terintegrasi dan 

ditimpa oleh kontradiksi-kontradiksi 

9. Sistem sosial cenderung berubah   

   

Sebagai salah satu bentuk hubungan sosial, konflik mempunyai beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat disebut 
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konflik. Ted Robert Gurr dalam Rauf (2001: 7) menyebut ada paling tidak empat 

ciri konflik. Kempatnya adalah (1) ada  dua atau lebih pihak yang terlibat (2) 

mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi (3) mereka 

menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, 

melukai, dan menghalang-halangi lawannya, dan (4) interaksi yang bertentangan 

ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat 

yang independen. 

Di kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya terlepas konflik. Hal ini senada 

dengan pandangan pendekatan teori konflik dalam  (Nasikun 2003: 16) berpangkal 

pada anggapan dasar sebagai berikut : 

1. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses  perubahan yang tidak 

berakhir. 

2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan 

perkataan lain, konflik merupakan  gejala yang melekat di dalam setiap 

masyarakat. 

3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya 

disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. 

4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah 

orang-orang lain. 

Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat apabila masing-

masing pihak di dalam mencari pemecahanya tidak lagi bersifat rasional tapi lebih 
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bersifat emosional. Akibatnya yang terjadi adalah seperti tawuran, penjarahan, 

perusakan rumah warga, perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat. Kekerasan 

sudah dijadikan sebagai media penyelesaian masalah. 

Theodore M Newwcomb, dkk (1978: 591) mengemukakan dalam kondisi-

kondisi tertentu pada individu-individu terdapat penurunan ambang-ambang tingkah 

laku kekerasan dalam bentuk-bentuk yang lebih ekstrem daripada yang dibenarkan 

oleh norma-norma yang biasanya mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi-

kondisi ini meliputi : 

1. Suatu keadaan prasangka bersama yang telah ada sebelumnya terhadap kelompok 

dimana korban keganasan itu menjadi anggota. 

2. Suatu situasi sesaat yang bertindak meningkatkan rasa terancam yang sudah ada 

yang disebabkan oleh kelompok lain. 

3. Penegasan situasi  sesaat sebagai situasi yang membenarkan pengunaan sejumlah 

norma-norma yang memaafkan kekerasan (norma-norma telah dimiliki bersama 

tersedia untuk hal-hal seperti itu). 

4. Bertambahnya  sifat mudah terangsang yang diekspresikan dalam tingkah laku 

dengan cara-cara yang dikuasai secara sempit dan eksklusif oleh sesuatu norma-

norma yang membenarkan kekerasan. 

Dua kondisi yang pertama mendahului meletusnya kekerasan dan dua kondisi 

yang terakhir timbul dalam proses-proses interaksi terutama proses fasilitasi dan 

perkuatan kelompok. Konflik dalam masyarakat akan selalu ada, hal ini dikarenakan 

adanya kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang berbeda-beda dan antara 
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kepentingan yang satu dengan yang lain seringkali bersinggungan sehingga terjadi 

konflik. 

Karl Max dalam Campbell (1994: 134-136) mengatakan konflik merupakan 

sebuah proses yang akan selalu terjadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa : 

a.Tiap-tiap masyarakat dalam segala bidangnya mengalami proses perubahan. 

b.Tiap-tiap masyarakat memperlihatkan perbantahan dan  konflik di segala bidang. 

c.Tiap-tiap unsur di dalam masyarakat menyumbang pada proses disintegrasi dan 

perubahan 

d.Tiap-tiap anggota masyarakat berdiri atas paksaan dari segelintir orang anggota 

masyarakat. 

Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, 

melukai, membunuh atau menghukum orang lain atau secara singkatnya agresi adalah 

yang dimaksudkan untuk melukai orang lain ataupun merusak orang lain (Murray 

dalam Siswoyo, 2003:1). Adapun sebab-sebab terjadinya agresi ada beberapa hal: 

1. Amarah 

Marah  merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf yang 

tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat biasanya disebabkan adanya 

kesalahan yang mungkin nyata-nyata atau mungkin juga tidak (Davidoff dalam 

Siswoyo, 2003:1). Pada saat marah ada perasaan ingin menyerang, meninju atau 

melempar sesuatu dan biasanya timbul pikiran kejam. 
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2. Faktor Biologis 

Menurut Davidoff dalam Siswoyo (2003:2) ada beberapa faktor biologis yang 

mempengaruhi perilaku dalam : a. Gen, berpengaruh pada pembentukan sistem otak 

yang mengatur perilaku agresi. b.Sistem Otak, memperkuat atau menghambat sirkuit 

neural yang mengendalikan agresi. c.Kimia Darah, kimia darah (khususnya hormon 

seks yang sebagian ditentukan faktor keturunan) juga dapat mempengaruhi perilaku 

agresi. 

3. Kesenjangan Generasi  

Adanya perbedaan atau jurang pemisah (gap) antara generasi anak dengan 

orangtuanya dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang semakin 

minimal dan seringkali tidak nyambung. Kegagalan komunikasi orangtua dan anak 

diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya perilaku agresi. 

4. Lingkungan 

Adanya pengaruh lingkungan seperti : a. Kemiskinan, bila seorang anak besar 

dalam lingkungan yang miskin maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami 

penguatan, (Davidoff dalam Siswoyo, 2003:4). b. Anonimitas, kota besar seperti 

Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota besar lainya menyajikan berbagai sarana 

hiburan, suara, cahaya dan bermacam informasi yang besarnya sangat luar biasa. 

Orang secara otomatis cenderung berusaha adaptasi dengan melakukan penyesuaian 

diri terhadap rangsangan yang berlebihan tersebut. Terlalu banyak rangsangan indera 
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dan kognitif membuat dunia sangat impersonal, artinya antara satu orang dengan 

orang lain tidak saling kenal mengenal atau mengetahui secara baik. Lebih jauh lagi 

seorang cenderung anonim (tidak mempunyai identitas diri). Bila orang merasa 

anonim ia cenderung berperilaku semaunya sendiri, karena ia merasa tidak terikat lagi 

dengan norma-norma masyarakat dan kurang bersimpati pada orang lain. c. Suhu 

udara yang panas, terdapat pandangan bahwa suhu udara yang tinggi memiliki 

dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresifitas. Pada tahun 1986 

US Riot Comission pernah melaporkan bahwa dalam musim panas rangkaian 

kerusuhan dan agresifitas  massa di Amerika lebih banyak terjadi dibanding dengan 

musim-musim lainya (Fisher et al dalam Siswoyo, 2003:6). 

5. Peran Belajar Model Kekerasan,  

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini anak-anak dan remaja banyak 

belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui TV dan juga games atau mainan yang 

bertema kekerasan. Pendapat ini sesuai yang diutarakan (Davidoff dalam Siswoyo, 

2003:6) yang mengatakan bahwa melihat perkelahian dan pembunuhan meski sedikit 

pasti akan menimbulkan rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model 

kekerasan tersebut. Dalam suatu penelitian (Aletha Stein dalam Siswoyo, 2003:6) 

dikemukakan bahwa anak-anak yang memiliki kadar agresi di atas normal akan lebih 

cenderung bertindak keras terhadap anak lain setelah menyaksikan adegan kekerasan 

dan meningkatkan agresi dalam kehidupan sehari-hari dan adanya kemungkinan efek 

ini sifatnya menetap. 



  18 

6. Frustasi 

Frustasi ialah suatu keadaan, dimana atau kebutuhan tidak bisa terpenuhi, dan 

tujuan tidak bisa tercapai. frustasi terjadi bila sesorang terhalang oleh suatu hal dalam 

mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, harapan, atau tindakan tertentu. Agresi 

merupakan salah satu respon atau reaksi negatif frustasi (Kartono, 1999:   263-266) 

7. Proses pendisiplinan yang keliru  

Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras terutama 

dilakukan dengan adanya hukuman fisik dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang 

buruk bagi remaja (Sukadji, 1989). Pendidikan disiplin seperti itu akan membuat 

remaja menjadi menjadi penakut, tidak ramah dengan orang lain dan membenci orang 

yang memberi hukuman, kehilangan spontanitas serta inisiatif dan pada akhirnya 

melampiaskan kemarahanya dalam bentuk agresi pada orang lain. Semakin tinggi 

pendidikan sesorang, semakin bijak prilaku orang tersebut (Leibo, 1995: 60) kriteria 

atau ukuran dalam menggolongkan suatu kelompok diantaranya adalah ukuran ilmu 

pengetahuan. 

8. Ekonomi 

Simmel dalam Veeger (1990: 94-97) menyebutkan persaingan individu-

individu di bidang ekonomi, persaingan memang salah satu bentuk konflik antar 

orang, tetapi kalau dilihat dalam keseluruhan interaksi yang membentuk masyarakat, 

persaingan merupakan relasi yang memainkan peranan positif bagi seluruh group. 
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Kemudian Veblen dalam K.J Veeger (1990: 104) menggambarkan bahwa konflik 

bukan atas modal dan kerja, melainkan antara businnes yang mencapai keuntungan 

dan industri, yaitu produksi maksimal barang dan jasa, bahkan di zaman primitif 

pihak saingan atau musuh dibunuh saja oleh pihak lebih yang kuat. Kemudian pula 

hawari dalam Alit (1995: 143) mengatakan faktor ekonomi sangat mempengaruhi 

timbulnya kenakalan atau tindakan yang bertentangan dengan norma. 

9. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk berimbas pada meningkatnya kebutuhan umat manusia, 

hingga terjadi persaingan. Melihat konflik yang tak ada henti-hentinya, 

Suryohadiprojo (2000:71) menyampaikan pendapatnya, bahwa semakin 

meningkatnya kebutuhan umat manusia, akan menjadi semakin meningkat dan 

perebutan sumber daya akan makin seru, intensif dan keras. Dia menengarai  gelagat 

konflik di masa depan yaitu dengan memahami hakekat penyebab konflik tersebut, 

persepsi tentang kelangkaan sumber daya serta kelangkaan posisional akan tetap 

menjadi pemicu konflik di masa depan. Dalam situasi seperti itu, konflik yang terjadi 

lebih banyak mengambil perwujudan untuk perebutan pasar dan sebagainya. 

Kemudian konflik yang ada selanjutnya diperparah oleh pembentukan sistem nilai 

yang sulit dihindari dalam satu dunia dimana kontak antara budaya telah menjadi 

semakin intens.    

10. Usia 

Usia muda rentan terhadap konflik, karena keadaan emosi yang masih tinggi. 

Dahrendorf dalam H. Leuver (1993: 277,281) menyatakan dimana terjadinya konflik 
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dapat mengakibatkan munculnya suatu perubahan struktural atau perubahan sosial 

khususnya yang berkaitan dengan struktur otoritas. Dahrendorf yang melihat 

hubungan erat antara konflik dan perubahan. Ia menyatakan seluruh kreatifitas, 

inovasi dan perkembangan dalam kehidupan individu kelompoknya dan 

masyarakatnya, disebabkan terjadinya  antara kelompok dengan kelompok, individu 

dan individu serta antara emosi dan emosi di dalam diri individu. 

Menurut Fromm (2000: 247), agresi dapat dibedakan menjadi dua 

berdasarkan neuro fisiologi agresi :  

1. Agresi adaptif biologis  

Agresi ini muncul sebagai respon terhadap bahaya yang mengancam 

kepentingan hayati dan terprogram secara filogenetik, lazim didapati  pada pada 

binatang dan depensif  bertujuan menghilangkan ancaman dengan menghindari 

maupun menghancurkan sumbernya.  

2 Agresi jahat non-adaptif biologis 

Artinya kedestruktifan dan kekejaman bukan sebagai pertahanan terhadap 

ancaman, tidak terprogram secara filogentik, hanya menjadi ciri khas manusia dan 

secara biologis merugikan karena dapat mengacaukan tatanan sosial.  

Dari berbagai faktor yang ada di atas yang menjadi faktor-faktor perkelahian 

adalah amarah, kesenjangan generasi, lingkungan, peran belajar model kekerasan, 

frustasi, proses pendisiplinan yang keliru, ekonomi, kepadatan penduduk dan  usia. 
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B. Dampak dari perkelahian antar warga desa  

Dampak adalah sesuatu yang dimungkinkan sangat mendatangkan akibat atau 

sebab yang membuat terjadinya sesuatu, baik yang membuat terjadinya sesuatu, baik 

yang bersifat positif maupun negatif. Menurut Richard Nelson Jones (1996: 303) 

dampak negatif dari konflik adalah banyak dan bervariasi. Konflik dapat 

menyebabkan kesengsaraan jiwa yang mendalam. Suatu hubungan yang menawarkan 

peluang yang cerah bagi kedua belah pihak dapat saja berubah menjadi buruk karena 

konflik tidak dikendalikan secara efektif. Keluarga dapat menjadi hancur, perkawinan 

retak, dan kondisi kejiawaan anak-anak menjadi terancam. Pada tingkat yang lebih 

mendalam, konflik dapat memperburuk suatu hubungan dan menyebabkan keretakan 

hubungan.     

Menurut Anton Tabah (2002: 206-207) sering terjadinya tawuran antara 

penduduk desa Pebatan dan desa Pesantunan, walau tidak menimbulkan korban jiwa, 

melainkan hanya luka-luka kecil, atau serius terbukti menimbulkan keresahan bagi 

seluruh warga masyarakat di kedua desa tersebut. Di malam hari, terutama setelah 

Isya, tidak sedikit penduduk desa Pebatan yang berani keluar rumah. Ini karena 

seringnya mereka mengalami kenyataan ‘dikompas’ (dimintai uang dengan 

kekerasan) oleh sejumlah pemuda desanya sendiri.  
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Warga desa Pesantunan yang kebetulan bepergian melewati wilayah Pebatan, 

pun sering mengalami hal yang sama. Bukan hanya dimintai uang tapi tetapi juga 

dipergunakanya kata-kata kasar yang membuat mereka meresa lebih baik tidak 

melewati wilayah tertentu di desa Pebatan, yang sering dipergunakan sebagai tempat 

duduk-duduk disertai minum-minuman keras dari sejumlah pemuda pebatan. Lebih 

fatalnya lagi, tidak sedikit pelajar dari desa Pesantunan yang pada waktu tertentu 

takut pergi ke sekolah, lantaran untuk menuju ke tempatnya belajar, mereka harus 

melewati desa Pebatan. Terutama paling tidak selama  7 (tujuh) hari, sejak terjadinya 

tawuran penduduk dari kedua desa tadi.  

Sedangkan menurut Raymond Tambunan (1: 2001) dampak negatif dari  

konflik massa seperti perkelahian antar pelajar sekolah berupa dampak psikologis 

adalah keadaan trauma, kondisi kejiwaan mereka dalam keadaan sangat 

mengenaskan, akibatnya merasa panik, trauma, serta tercekam dalam ketakutan. Dan 

dampak sosiologis perkelahian itu yaitu pertama kerugian fisik seperti cedera bahkan 

tewas. Kedua, rusaknya fasilitas umum dan fasilitas umum dan fasilitas pribadi kaca 

rumah, kaca toko dan kendaraan pribadi, terganggunya proses pendidikan.  

Menurut Daniel Webster (2001: 1) konflik dapat ditujukan pada kebaikan 

maupun keburukan. Konflik itu sendiri mungkin sangat diharapkan. Arah konflik itu 

dapat bersifat destruktif. Lebih mudah untuk menyatakan aspek negatif dari suatu 
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konflik. Untuk memperbaiki keseimbanganya ada empat aspek positif dalam konflik 

yaitu: 

1. Keyakinan yang lebih besar.  

Konflik dapat membangun keyakinan. Orang yang dapat berhubungan 

walaupun memiliki perbedaan, demikian juga orang yang dapat bekerja melalui 

perbedaan itu, akan merasakan bahwa hubungan mereka lebih aman daripada 

hubungan orang-orang yang tidak mengalami hal tersebut. 

2. Meningkatnya keintiman.   

Aspek penting dari keintiman adalah kemampuan untuk memberi dan 

menerima umpan balik yang jujur. Tenggang rasa yang ikhlas dapat terjadi bila setiap 

pihak dapat saling terbuka dan bekerja melalui perbedaan mereka daripada hanya 

memperbesar peretentangan mereka. 

3. Meningkatnya harga diri  

Warga masyarakat yang dapat mengendalikan konflik mereka secara efektif 

dapat menegakan harga diri mereka karena sejumlah alasan. Mereka mengetahui 

bahwa hubungan mereka cukup kuat untuk mempertahankan konflik. Warga 

masyarakat akan mendapatkan hal-hal yang bernilai dalam pengendalian konflik. 

4. Penyelesaian yang kreatif  

Arah konflik yang produktif dapat dipandang sebagai proses pemecahan 

masalah yang terpadu. Pemecahan yang kreatif yang memnuhi kebutuhan kedua 
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belah pihak, terkadang disebut penyelesaian “menang-menang”, dapat menjadi jalan 

keluar bagi proses ini. Lawan dari penyelesaian “menang-menang” adalah 

penyelesaian “kalah-kalah” dimana tak seorang pun yang memperoleh manfaat. 

Dalam penyelesaian “menang-kalah” hanya salah satu pihak yang dapat memuhi 

keinginannya.      

Jadi dari berbagai dampak perkelahian di atas ada dampak negatif dan dampak 

positif. Dampak negatifnya berupa dampak psikologis yaitu keadaan trauma, kondisi 

kejiwaan mereka dalam keadaan sangat mengenaskan, akibatnya merasa panik, 

trauma, serta tercekam dalam ketakutan. Dan dampak sosiologis yaitu kerugian fisik 

seperti cedera bahkan tewas, rusaknya fasilitas umum dan fasilitas umum dan fasilitas 

pribadi kaca rumah, kaca toko dan kendaraan pribadi, terganggunya proses 

penididikan, berkurangnya penghargaan, toleransi. Untuk memperbaiki 

keseimbanganya ada empat aspek positif dalam konflik yaitu keyakinan yang lebih 

besar, meningkatnya keintiman, meningkatnya harga diri, penyelesaian yang kreatif.   

C.Upaya untuk menanggulangi perkelahian antar warga desa  

Konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat di 

dalam kehidupan masyarakat dan oleh karenanya tidak mungkin dilenyapkan. Oleh  

karena itu perkelahian antar warga desa hanya bisa dikendalikan agar konflik yang 

terjadi diantara berbagai kekuatan sosial. Menurut Nasikun (2003: 22-25), bentuk-

bentuk pengendalian konflik ada tiga yaitu : 
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1. Konsiliasi (conciliation) 

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang 

memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan 

diantara pihak-pihak yang berlawananan mengenai persoalan-persoalan yang mereka 

pertentangkan. 

2. Mediasi (mediation) 

Bentuk pengendalian ini dilakukan mana kedua belah pihak yang bersengketa 

bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ke tiga yang akan memberikan 

nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan 

mereka. 

3. Perwasitan (artibration) 

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk 

menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan 

tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. 

Menurut Peg Pickering (2001: 40-47) ada lima pendekatan pada manajemen 

konflik yang sudah umum diterima. Tidak ada satu pendekatan pun yang efektif 

untuk semua situasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kemampuan 

menggunakan setiap gaya sesuai dengan situasi. Lima gaya manajemen konflik yaitu: 

1. Kolaborasi (kerjasama) 

Kolaborasi ialah gaya menagani konflik sama-sama menang. Gaya  ini 

mencoba  mengadakan pertukaran informasi. Ada kenginan untuk melihat sedalam 
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mungkin semua perbedaan yang ada dan mencari pemecahan yang disepakati semua 

pihak. Gaya ini erat kaitanya dengan metode memcahkan persoalan dan paling efektif 

untuk persoalan yang kompleks. Gaya ini mendorong orang berpikir kreatif. Salah 

satu kelebihan dari gaya ini adalah orang berusaha mencari berbagai alternatif.  

Semua pihak terdorong untuk mempertimbangkan semua informasi dari 

berbagai nara sumber dan perspektif. Namun, gaya ini tidak efektif bila pihak-pihak 

yang terlibat konflik tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah atau bila waktu 

terbatas. Kerjasama butuh waktu. Gaya ini bila diaplikasikan pada tahap konflik lebih 

tinggi dapat menimbulkan kekecewaan karena logika dan pertimbangan rasional 

sering dikalahkan oleh emosi yang terkait dengan suatu pendirian atau sikap. Gaya 

kolaborasi menyatukan langkah semua pihak pada upaya mencari pemecahan yang 

kompleks. Gaya ini tepat digunakan bila orang dan masalah jalas terpisah satu dari 

yang lain, dan biasanya tidak efektif bila pihak-pihak yang bertikai memang ingin 

beretengkar. Gaya ini dapat menjadi motivator positif dalam sesei brainstroming atau 

problem-solving.  

2. Mengikuti Kemauan Orang Lain 

Mengikuti Kemauan Orang lain atau disebut placating (memuji) ialah gaya 

lain untuk mengatasi konflik dengan menilai orang lain lebih tinggi dan memberikan 

nilai lebih rendah pada diri sendiri-barangkali mencerminkan rasa rendah diri orang 

tersebut. Gaya ini juga digunakan untuk menyanjung-yanjung orang lain, sehingga 

membuatnya merasa lebih tenang dalam mengahadapi persoalan bersangkutan. Gaya 

ini mengikuti kemauan orang lain berusaha menyembunyikan sejauh mungkin 

perbedaan yang ada antara pihak-pihak terlibat dan mencari titik persamaan.  
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3. Mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri)  

Mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri) ialah kebalikan dari gaya 

mengikuti kemauan orang lain. Gaya ini menekankan kepentingan diri sendiri. Pada 

gaya mendominasi, kepentingan orang lain tidak digubris sama sekali. Gaya 

mendominasi bisa efektif bila ada perbedaan besar dalam tingkat pengetahuan yang 

dimiliki. Kemampuan menyajikan fakta, menimbang berbagai persoalan, berbagai 

persoalan, memberikan nasehat yang jitu dan menggerakan langkah nyata selam 

konflik, akan sangat berguna.  

4. Menghindari 

Menghindari adalah gaya menangani konflik yang tidak memberikan nilai 

yang tinggi pada dirinya atau orang lain. Ini adalah gaya “jangan merusak suasana”.  

Aspek negatif dari gaya ini adalah melemparkan masalah pada orang lain atau 

mengesampingkan masalah. Orang yang menggunakan gaya ini menarik diri dari 

situasi yang ada dan membiarkan orang lain untuk menyelesaikannya. Bila persolaan 

yang dihadapi tidak penting, mengulur-ngulur waktu dapat mendinginkan suasana. Di 

sisi lain gaya ini menjengkelkan bagi pihak lain karena harus menunggu lama untuk 

mendapatkan jawaban dan tidak banyak memberikan kepuasaan, sehingga konflik 

akan terus berlanjut. 

5. Kompromi 

Gaya ini berorientasi jalan tengah, karena setiap orang punya sesuatu untuk 

ditawarkan dan sesuatu untuk diterima. Gaya ini sangat efektif bila kedua belah pihak 
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sama-sama benar, tetapi menghasilkan penyelesaian keliru bila salah satu pihak salah. 

Gaya kompromi paling efektif bila persoalan yang dihadapi kompleks atau bila 

kekuasan berimbang. Kompromi dapat berarti membagi perbedaan atau bertukar 

konsensi. Semua pihak jelas harus bersedia mengorbankan sesuatu agar tercapainya 

penyelesaian.     

Dalam menangani konflik atau perkelahian antar warga desa harus digunakan 

pendekatan-pendekatan tertentu yang memungkinkan terwujudnya kembali 

kedamaian. Untuk itu dibutuhkan adanya pihak ketiga ketiga sebagai penengah. 

Deutsch (dalam WFG Masternbroek. 1986 : 197) memberikan iktisar tentang 

kesepakatan mengenai bertindaknya pihak ketiga :  

1. Menerangkan   titik pertikaian yang terpenting 

2. Menciptakan keadaan-keadaan yang baik untuk menangani titik-titik pertikaian  

3. Memperbaiki saling komunikasi 

4. Menumbuhkan aturan-aturan penanganan konflik selanjutnya 

5. Membantu menetapkan pemecahan-pemecahan alternatif 

6. Membantu menetapkan pemecahan-pemecahan alternatif 

7. Membantu supaya pemecahannya dapat diterima 

Satjipto   Rahardjo (2002: 96-97) bahwa : “penjagaan keamanan tidak bisa 

lagi dilaksanakan secara spesialis, formal, birokratis, melainkan harus bersama-sama 

dengan rakyat”.  Jadi antara pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan 

kepolisian harus memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat. 
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Jadi upaya yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam menangani 

konflik antar warga desa adalah sebagi beruikut : 

1. Pembinaan dan penyuluhan tentang kesadaran hukum pada masyarakat. 

2. Mempertemukan pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengadakan diskusi. 

3. Menghadirkan  pihak ketiga sebagai penegah. 

4. Memperdayakan kegiatan sikamling 

 

D. Kerangka Berpikir  

Atas dasar landasan teori dan beberapa definisi yang telah dijelaskan maka 

muncul desain penelitian yang akan dilaksanakan dengan digambarkan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warga Desa Warga Desa Perkelahian (konflik) 

Dampak 

Upaya Penanggulangan 

Faktor Penyebab Perkelahian 

Damai Aman Sejahtera (konsensus) 
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Keterangan : 

Dengan adanya dinamika masyarakat yang semakin kompleks, sehingga 

hubungan atau interaksi antar warga desa akan timbul beberapa faktor penyebab 

perkelahian antar warga desa. Faktor penyebab perkelahian antar warga desa yaitu 

amarah, kesenjangan generasi, lingkungan, peran belajar model kekerasan, frustasi, 

proses pendisiplinan yang keliru, ekonomi, kepadatan penduduk, usia. Perkelahian 

antar warga memunculkan dampak negatif karena perkelahian dapat menyebabkan 

kesengsaraan yang mendalam, bisa menimbulkan perusakan rumah-rumah, korban 

luka-luka dan pembunuhan yang merenggut nyawa manusia. Suasana di kedua desa 

tegang, mencekam dan meresahkan banyak warga. Untuk memperbaiki 

keseimbanganya ada empat aspek positif dalam konflik yaitu keyakinan yang lebih 

besar, meningkatnya keintiman, meningkatnya harga diri dan penyelesaian yang 

kreatif. Upaya untuk menanggulagi dari dampak perkelahian antar warga desa adalah 

konsiliasi, mediasi, perwasitan atau dengan lima gaya manjemen konflik yaitu 

kerjasama, mengikuti kemauan orang lain, menonjolkan kemauan orang lain, 

menonjolkan kemauan sendiri, menghindari dan kompromi. Dari upaya yang telah 

dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian dan pejabat kelurahan serta 

tokoh masyarakat yang akan menuju sebuah perdamaian. Dengan keadaan 

masyarakat damai atau kondusif sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas 

sehari-hari seperti roda perekonomian berjalan lagi, oleh karena itu keadaan makmur 

dan sejahtera bisa tercapai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud 

dengan penelitian pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan 

gejala-gejala secara holistik-kontekstual (menyeluruh dan sesuai dengan konteks), 

melalui pengumpulan data dari latar alami sebagi sumber dengan instrumen kunci 

peneliti itu sendiri (Suyitno, 1996: 5) 

A. Lokasi Penelitian  

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu lokasi penelitian 

perlu ditetapkan terlebih dahulu. Adapun lokasi penelitian ini adalah di desa 

Pamulihan yaitu dukuh Pamulihan dan dukuh Sekardoja desa Pamulihan Kecamatan 

Larangan Kabupaten Brebes. 

 

B. Fokus Penelitian  

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. 

Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau 
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memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh (Moleong, 2000: 62). 

Fokus  penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pekelahian antar warga desa. Dampak dari adanya perkelahian antara 

warga desa terhadap masyarakat. Upaya-upaya  yang dilakukan oleh pihak 

berwenang dalam proses penanganan perkelahian antar warga desa. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data kita diperoleh, diambil dan 

dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara 

(responden, informasi) dan observasi. Informan adalah sumber data yang berupa 

orang. Orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan 

keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari 

responden. Informan penelitian ini adalah penggerak atau pelaku perkelahian, korban 

dan keluarga mereka, Pejabat Kepolisian (Polsek Larangan), Pejabat Kelurahan 

(pamong praja) dan tokoh masyarakat formal dan non formal. Khususnya kasus 

perkelahian antar warga desa Pamulihan yaitu dukuh Pamulihan dan dukuh Sekardoja 

Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Dari beberapa informan dapat terungkap 

kata-kata dari tindakan yang diharapkan. Kata-kata atau tindakan orang yang diamati 

atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong, 200: 12) 
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2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diambil dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan 

langsung  dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai 

macam perestiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan 

dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.  

Sedangkan Moleong (200: 160) berpendapat bahwa dokumen ialah setiap 

bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah 

ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kedua jenis sumber data 

tersebut baik sumber data primer maupun sumber data tersebut, baik sumber data 

primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari informasi dokumen, dan kenyataan yang terjadi di lapangan sebagai 

hasil pengamatan dan penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka 

penelitian. Pengumpulan data akan berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya 

sampai dengan penarikan kesimpulan. Karena sangat pentingnya proses pengumpulan 

data ini maka diperlukan teknik yang benar untuk memperoleh data-data yang akurat, 

relevan dan dapat dipercaya kebenaranya.  
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Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang diharapkan, 

pengumpulan data dilakukan melalui : 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberi jawaban atas 

pertanyaan  (Moleong, 200: 135). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara 

dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila 

dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap atau dapat pula 

dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau diharapkan. 

Melalui wawancara ini diharapkan mendapatkan gambaran dari pengertian 

yang nyata dari adanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya 

pekelahian antar warga desa. Dampak dari adanya perkelahian antara warga desa 

terhadap masyarakat dan upaya-upaya  apa saja yang dilakukan oleh pihak berwenang 

dalam proses penanganan perkelahian antar warga desa.  

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan (Soemitro, 1986:62). 
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Sedangkan menurut Maman Rachman (1999:77) mengatakan bahwa observasi 

diartikan sebagai pengamat dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu di 

Pemerintahan Desa Pamulihan dan dukuh Sekardoja Kecamatan Larangan Kabupaten 

Brebes. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi obyek 

penelitian yang dimaksud adalah pengamatan terlibat. Objek yang diamati adalah 

dampak dari adanya perkelahian antara warga desa terhadap masyarakat.  

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, paper, leger, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 1996 :187). Metode dokumentasi digunakan dalam 

penelitian karena ada beberapa alasan antara lain : 

a. Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian 

c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah 

d. Hasil pengkaajan isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas ilmu 

pengetahuan terhadap yang diselidiki.  

Data yang didapat tersebut selanjutnya ditafsirkan, dapat pula  data tersebut 

untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan saat wawancara dan observasi. Pada 

penelitian ini dokumentasi tersebut adalah foto-foto baru, catatan-catatan penting atau 

artikel-artikel yang berisi informasi yang menyangkut konflik perkelahian antar 

warga desa. 
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E. Validitas Data 

Validitas data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir penelitian. 

Oleh sebab itu suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data 

itu (Moleong, 1998 :198) 

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Menurut Patton dalam bukunya Moleong, Triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode 

kualitatif. 

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat 

pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang 

berpendidikan, orang yang berbeda. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2000:178) 
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Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

a. Sumber sama, teknik berbeda  

 

 

b. Teknik sama, sumber berbeda 

 

 

F. Analisis Data 

Analisis data menurut Patton dalam bukunya Moleong (200: 103) adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisaikannya kedalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar. Bogdan dan Tailor dalam bukunya Moleong (200: 103) 

mendefinisikan bahwa analisis data merupakan proses merintisi usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis itu.  

Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan pada 

pengorganisasian data, sedang yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan 

analisis data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data (Moleong 2000: 103).  

Sumber data 
Pengamatan 

Wawancara 

Wawancara 

Informan A 

 Informan B 
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Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap : 

1. Pengumpulan Data  

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara di lapangan.  

2. Reduksi Data        

Menurut Matte B. Milles (dalam Soedjadi, 1992: 16) reduksi data diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.  

3. Sajian Data 

Menurut Matte B. Milles (dalam Soedjadi, 1992: 17), sajian data adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

4. Kesimpulan Data (verifikasi data) 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian 

berlangsung (Matte B. Milles, dalam Soedjadi, 1992: 19). Dalam penarikan 

kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Dari kempat analisa data ini 

dapat digambarkan dengan bentuk skema : 
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Reduksi Data 

 

 

 

 

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini diawali kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini 

dimaksudkan untuk mengidetifikasikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian bisa dilakukan atau 

tidak. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan mengadakan penelitian maka 

langkah yang kemudian dilakukan adalah membuat rencana skripsi. Setelah diajukan 

permohonan ijin penelitian ke instansi yang berwenang.  

Langkah-langkah penelitian yang selanjutnya diawali dengan 

mempersiapkan instrumen untuk melaksanakan wawancara terhadap sejumlah 

informan dan responden. Dalam penelitian wawancara dilakukan  dengan pihak 

kepolisian dari Polsek Larangan. Wawancara juga dilakukan dengan narasumber dari 

desa yang terjadi konflik. Nara sumber ini berasal berasal dari penggerak atau 

provokator, pelaku, keluarga korban, aparat pemerintah dan warga masyarakat.  

Setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan 

data kemudian menganalisis data untuk dibuat laporan penelitiannya kemudian 

disusun pembahasan dari hasil penelitian. Setelah itu dibuat kesimpulan yang didapat 

dari hasil penelitian. 

 

Pengumpulan Data

Sajian Data 

Verifikasi Data / 
Penarikan Kesimpulan 



40 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a.  Kondisi geografis 

  Desa Pamulihan merupakan salah satu Desa Kecamatan Larangan 

bagian selatan, Kabupaten Brebes. Luas daerah atau wilayah Desa Pamulihan 

4971 HA. 

Adapun orbitrasi dari Desa Pamulihan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 
Orbitrasi Desa Pamulihan 

No  Keterangan Jarak 

1. 

2. 

3. 

4. 

Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan 

Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten 

Jarak dari Ibukota Propinsi 

Jarak dari Ibukota Negara 

   9     Km 

   40   Km 

   215 Km 

   325 Km 

Sumber: Monografi Desa Pamulihan tahun 2001 

Desa Pamulihan berbatasan dengan Desa-Desa lain baik dengan 

wilayah Desa dalam satu Kecamatan maupun dengan lain. 

Batas-batas Desa Pamulihan meliputi : 
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1. Sebelah Utara  : Desa Larangan 

2. Sebelah Timur  : Desa Wlahar 

3. Sebelah Selatan  : Desa Kamal 

4. Sebelah Barat : Desa Cikeusal 

Wilayah Desa Pamulihan terdiri dari wilayah pertanian, irigasi dan 

perumahan. 

Adapun jabatan Pemerintahan Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan 

Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut : 

PJ. Kepala Desa  : Suwarto 

Kaur Pemerintahan  : Daryono 

Kaur Kesra   : Darto 

Kaur Umum  : Harsono 

Kadus I  : Sukirno  

Kadus II  : Rodian  

Kadus III   : Darmun 

Kadus IV   : Wasto’i 

Kadus V   : Ridwan 

Pembantu Kadus  : Kuntoro 

Pembantu Kadus  : Jasmin 

Pembantu Kadus  : Madris 

Pembantu Kadus  : Sawikrama  
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Pembantu Kadus  : Ribut 

Pembantu Kadus  : Darlim  

Pembantu Kadus  : Riwuh 

Pembantu Kadus  : Slamet  

Pembantu Kadus  : Subi 

Pembantu Kadus  : Tasmani 

Pembantu Kadus  : Warmo 

Pembantu Kadus  : Darmo  

Pembantu Kadus  : Kisam 

Desa Pamulihan juga terdapat petugas keamanan yaitu hansip yang 

berjumlah 175 orang dan yang terlatih 36 orang.  

b. Kondisi demografi 

  Jumlah penduduk Desa Pamulihan berdasarkan data dinamis 

akhir tahun 2001 secara keseluruhan kurang lebih 13253 jiwa dengan 

perincian 8121 penduduk perempuan dan penduduk laki-laki adalah 6608 

jiwa. 
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Tabel 2 
Penduduk Desa Pamulihan menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin   

Kelompok umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

0 - 4 tahun 

5 - 9 tahun 

10 – 14 tahun 

15 – 19 tahun 

20 – 24 tahun 

25 – 29 tahun 

30 – 39 tahun 

40 – 49 tahun 

50 – 59 tahun 

60 – 59 tahun 

1536 

1327 

549 

578 

545 

463 

417 

432 

302 

459 

1754 

1214 

671 

552 

590 

539 

437 

506 

330 

574 

3290 

2541 

1220 

1130 

1135 

1002 

854 

938 

632 

1033 

Jumlah  6608 7167 13775 

Sumber: Monografi Desa Pamuihan tahun 2001 

c. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Pamulihan 

Wilayah  Desa Pamulihan adalah relatif daerah perhutanan yang 

digunakan untuk pertanian padi, bawang, jagung. Jalan untuk menuju ke 

Pamulihan kurang begitu bagus karena rusak dan banyak lubang.  
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Tabel  3 
Mata Pencaharian Penduduk (Umur 10 Tahun ke atas) Desa Pamulihan 

 
No  Mata Pencaharian Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Petani 

Buruh Tani 

Pengusaha 

Buruh Industri 

Buruh Bangunan 

Pedagang 

Pengangkutan 

Pegawai Negeri (sipil/ABRI) 

Pensiunan 

Lain-lain 

582 

1103 

5 

22 

124 

346 

35 

79 

45 

10512 

 Jumlah 12583 

 Sumber: Monografi Desa Pamulihan tahun 2001 

Sarana transportasi adalah mobil bak terbuka “pick up” untuk kegiatan 

perdagangan dan anak-anak berangkat sekolah. Biasanya masyarakat Desa 

Pamulihan menggunakan transprotasi untuk belanja ke pasar-pasar di daerah 

sekitarnya yang mempunyai pasar besar. Prasarana perhubungan : 
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1. Jalan aspal  : 4 km  

2. Jembatan  : 4 buah.  

Agama penduduk Pamulihan mayoritas memeluk agama Islam dan 

sebagian kecil menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Sarana pribadatan yang terdapat di Desa Pamulihan : 

1. Masjid  : 1   gedung/rumah  

2. Mushola  : 18 gedung/rumah 

 Sarana olahraga yaitu terdiri lapangan sepakbola atau voli jenisnya 

lima buah. Sarana kesenian atau kebudayaan : 

1. Jaipong : 3 buah atau group.  

Sarana pendidikan umum terdiri : 

1. Sekolah Dasar  : 8 gedung  

2. SMP  : 1 gedung  

3. Madrasah : 1 gedung 
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Tabel  4 
Penduduk Desa Pamulihan Menurut Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tamat Akademi/PT 

Tamat SLTA  

Tamat SLTP 

Tamat SD 

Belum tamat SD 

Tidak tamat SD 

Tidak sekolah 

45 

525 

1320 

1021 

3186 

43 

49 

 Jumlah  6189 

Sumber: Monografi Desa Pamuihan tahun 2001 

Partisipasi masyarakat Desa Pamulihan mengenai bidang pendidikan 

masih kurang. Tapi oleh tokoh masyarakat dan seperti ustadz, guru, ketua 

Rt/Rw dengan Pemerintah Desa pendidikan mengupayakan pendidikan 

agama dengan telah berusaha seperti adanya Taman Pendidikan Alquran.   

2. Faktor Penyebab Perkelahian Warga Desa 

Perkelahian antar warga Desa yang terjadi antara pemuda Desa 

Pamulihan dan Desa Sekardoja bukan hal yang baru. Karena perkelahian 

ini kadang berulangkali terjadi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Briptu 



   

 

47
 

M.J Ali M “waktu saya dikjur (pendidikan kejuruan) di daerah Pamulihan 

memang ada kasus perkelahian antar warga Desa ini, tapi tidak separah kali 

ini yaitu dengan melakukan perusakan rumah warga Sekardoja” 

(Wawancara Tgl. 20 Februari 2005)   

a. Faktor Amarah  

Amarahlah yang menyebabkan warga dukuh Pamulihan melakukan 

pembalasan. Seperti dalam hasil wawancara ini : 

Merenyaho aya rencang hiji warga anu di gebuk kuwarga dukuh 
Sekardoja teras kewarga dukuh Pamulihan ngambek jueng ngabales 
nyerang sarta ngrusak rumah-rumah warga dukuh Sekardoja ngebadog 
watu. Hal iye ditegaskeun kuwarga Pamulihan eta jaleman, cicing, tapi 
lamun salah sahiji warga nudi nyenyeri jeung manehana teu salah maka 
kuwarga milu ngambeg/nyewot sarta milarian jelama anu gegebukan. 
Teuing budak ABG (Anak Baru Gede) atanapi pemuda didukung 
kukolotna satempat ngalakuken balesan.  
Artinya;Mengetahui ada teman yang satu warga dianaiaya oleh warga 
dukuh Sekardoja maka warga dukuh Pamulihan marah dan melakukan 
pembalasan untuk mencari  pelaku penganiayaan. Karena yang dicari 
tidak ada maka pemuda dukuh Pamulihan  melakukan perusakan rumah-
rumah warga Sekardoja dengan melempari batu dengan klewang. Hal ini 
ditegaskan oleh salah satu warag yang ikut dalam penyerangan ke pada 
warga dukuh Sekardoja sebagi berikut; “sebenarnya kami warga dukuh 
Pamulihan adalah kalem dan pendiam tapi kalau ada salah satu warga 
yang  kami sakiti tanpa ada kesalahan yang jelas warga kami ikut marah 
serta ingin membalas terhadap orang yang melukai. Warga kami kompak 
baik itu anak baru gede, maupun remaja didukung sebagaian orangtua 
setempat untuk melakukan pemabalasan” (Wawancara dengan NN tgl 21 
Februari 2005).  
 

b. Faktor Biologis 

Para warga yang ikut dalam perkelahian baik itu dari dukuh Sekardoja 

dan dukuh Pamulihan ini tidak dipengaruhi oleh gen keturunan orang tua 
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mereka yang tidak agresif atau suka mengagangu orang lain. Karena itu 

apabila ada perkelahian antar warga terjadi mereka hanya sebatas ikut-

ikutan dan rasa solidaritas saja. Para orangtua mereka ramah-ramah. 

(Pak Doyo Wawancara tgl 20 Februari 2005) 

c. Faktor Kesenjangan Generasi 

Sehubungan  dengan adanya  perbedaan dan atau jurang pemisah (gap)  

antar generasi yaitu anak dengan orangtua dapat terlihat dari bentuk 

hubungan komunikasi yang semakin minimal dan tidak harmonis. Hal 

ini ketika ada rombongan anak muda yang diberi nasihat ketika ada 

hiburan agar tidak melakukan kekerasan dan mabuk-mabukan tidak 

digubris. Yang semakin jelas ketika menyangkut hutan yaitu agar tidak 

melakukan penebangan pohon jati. Mereka warga suka juga melakukan 

penebangan kayu. (wawancara dengan Kadus Pamulihan Bpk Sukirno, 

22 Februari 2005) 

d. Lingkungan 

Antara warga dukuh Pamulihan dan dukuh Sekardoja dipisahkan oleh 

sebuah dukuh yaitu dukuh Sembung. Kalau mengenai kekayaan antara 

kedua dukuh ini dukuh Pamulihan relatif lebih mapan hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya kelompok pemuda dari dukuh Pamulihan kalau mau 

bekerja ataupun main menggunakan motor dan mobil. (wawancara 

dengan wasdori tgl 19 Februari 2005).  Wakhidin yang secara tidak 

langsung termasuk warga dukuh Pamulihan yang menjadi korban dan 
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motornya dirusak oleh warga dukuh Sekardoja ketika menonton orgen 

solo di dukuh sembung. Selain itu Desa Pamulihan ini lingkungannya 

membutuhkan tenaga keras karena pertanahan untuk pertanian termasuk 

tanah tadah hujan yang menggantung air hujan untuk pertanian. Oleh 

karena itu apabila khusus warga dukuh Pamulihan ini ada suatu 

kebiasaan membawa minuman keras sebagai jamu agar tidak loyo dan 

lemas dalam mengelola tanahnya. 

Seperti yang pernah dialami polisi ketika mau bertandang ke rumah 

penduduk warga dukuh Pamulihan yang melakuakan hajatan kami 

disuguhi minuman keras padahal disampingya ada mushola. Menurut 

pikir saya apa mungkin hal ini sama terjadi oleh senior polisi yang suka 

minum-minuman keras. Tapi ternyata memang hal ini sudah menjadi 

kebiasaan sebagian warga dukuh Pamulihan. (wawancara Briptu Jamal 

tgl 23 Februari 2005).  

Yang sering menimbulkan masalah memang mabuk minuman keras 

adalah ketika sudah dijadikan kebiasaan dimana saja selain di sawah. 

Terlebih kelompok pemuda yang dipengaruhi oleh minuman keras  jika 

naik kendaraan bermotor kebut-kebutan dan kalau ada yang memberi 

peringatan kadang marah akhirnya berkelahi. Apalagi jika ada hiburan 

orgen  solo yang bisa dijadikan ajang pembalasan dendam ketika ada 

kasus dahulu yang belum selesai. (wawancara NN tgl. 24 Februari 2005) 
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e. Peran Belajar Model Kekerasan 

Baik kedua dukuh ini Televisi, Rental CD/VCD atau rental playstion  

masih jarang dipunyai oleh warga sebab kalau televisi harus 

menggunakan antena yang tinggi. Sedangkan rental VCD atau plastion 

jarang digemari oleh anak muda. Bagi yang suka mereka pergi ke Desa 

lain yaitu di kecamatan Larangan. Jadi hanya beberapa warga yang suka 

menonton TV berjam-jam itupun mereka yang kaya. Sedangkan pemuda 

kalaupun playstation lebih suka games sepakbola bukan games yang 

berkelahi . (wawancara dengan dodi tgl 25 Februari 2005). 

f. Frustasi 

Sebagai masyarakat pertanian kedua pedukuhan ini  tidaklah terlalu 

banyak untuk memenuhi tuntutan hidup. Sebab sebagai masyarakat 

petani hidup apa adanya. Kecuali anak-anak muda yang lebih suka 

menacari nafkah dengan pergi ke kota besar seperti Jakata atau Bandung 

dan sebagainya. Ada juga yang pergi menjadi TKI di luar negeri seperti 

Malaysia, Arab Saudi serta melakukan pelayaran di laut.   

Kalau frustasi, mengenai persoalan cinta pernah ada perkelahian antar 

warga dukuh ini. Yaitu ketika warga dukuh Sekardoja pergi kerja keluar 

kota dan saat pulang kampung ceweknya yang menjadi pacar dahulu kini 

malah jatuh cinta pada orang warga dukuh Pamulihan hal ini 

menyebabkan aku frustasi. Oleh sebab itu saya melakukan pembalasan 
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dan kadang mengincar orang Pamulihan untuk berkelahi. (wawancara 

NN, tgl 20 Februari 2005) 

g. Proses pendisiplinan yang keliru 

Para pelaku perkelahian khususnya kelampok anak muda. Pendidikan 

disiplinnya keliru dan kurang baik. Ini dibuktikan seperti anak atau siswa 

SD yang ada di dukuh Pamulihan ada sebagian anak yang oleh 

orangtuanya agar cepat pulang ketika masih jam pelajaran. Dan kadang 

tidak mau mendengarkan nasehat guru-gurunya. Yaitu ketika anak atau 

siswa SD itu ingin ngarit (cari rumput) untuk makan ternak kambing, 

kerbau atau sapi. Menurut mereka lebih baik membolos atau minta ijin 

pada gurunya, malahan kadang memerintah gurunya agar jam pelajaran 

cepat pulang kalau tidak nanti orangtuanya akan marah. Hal ini 

mengingatkan pendidikan orangtua mereka rendah karena semakin baik 

pendidikan orangtua semakin bijak perilaku disiplin pada anak-anaknya 

(Wawancara, Pak Doyo tgl 26 Februari 2005).    

h. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi dalam penelitian ini berdasarkan observasi dan 

wawancara tak terstruktur ternyata secara tidak langsung yang melatar 

belakangi perkelahian antara warga dukuh ini adalah berkaiatan dengan 

masalah kayu. Karena di hutan ini memberikan kentungan yang besar 

melalui kayu masyarakat sekitar. Terlebih lagi masyarakat dukuh 
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Pamulihan ini lebih banyak mengabil kayu ini untuk mencukupi 

kebutuhanya. Walaupun ini kadang masyarakat sekitar juga ingin 

berebut daerah kekuasan hutan yang bisa diambil kayunya. Karena 

merasakan hasil kayu lebih menguntungkan dan mahal sehingga 

menimbulkan iri dan konflik. Pernah terjadi baku hantam antar warga 

sekitar perihal penjarahan kayu  namun oleh masyarakat sekitar yang 

diserang malah pihak kepolisian. (wawancara dengan Briptu Jamal, tgl 

28 Februari 2005). 

i. Kepadatan penduduk 

Penduduk yang padat berimbas pada meningkatnya kebutuhan umat 

manusia, hingga terjadi persaingan. Dukuh Pamulihan termasuk 

berpenduduk padat dibanding warga dukuh Sekardoja. Karena wilayah 

dukuh Pamulihan lebih luas dibanding dukuh sekardoja. Tapi dalam 

kasus ini padta penduduk bukanlah penyebab karena merkea hanya ikut 

kompak apabila ada permasalahan dukuh Pamulihan dan lebih suka main 

keroyokan atau tawuran dan berani menyerang ke dukuh atau Desa lain. 

Inipun pernah terjadi ketika ada warga Pamulihan yang dipukul oleh 

warga Desa Larangan yaitu supir angkutan barang maka secara 

spontanitas dan rombongan mengunakan mobil menyerang rumah 

pelaku pemukulan. (wawancara dengan Agus tgl 29 Februari 2005) 
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j.  Usia 

Usia muda rentan terhadap konflik, karena keadaan emosi yang masih 

tinggi. Sering ada remaja yang kebut-kebutan naik sepeda motor pada 

malam hari. Dan ketika diberi nasehat malah emosi, hanya gara-gara 

sengolan di pentas musik orgen solo saling pukul karena 

emosi.(wawancara dengan KATAUD Syamsudin tgl 29 Februari 2005). 

Kalau perkelahian antar warga Desa ini memang kebanyakan adalah 

anak-anak SMP dan masih remaja. Dari kelompok orangtua hanya 

sebagian kecil yang ikut-ikutan biasanya keluarga korban dari adanya 

perkelahian ini.(wawancara dengan caslim tgl 28 Februari 2005)    

3. Dampak Perkelahian Warga Desa 

Dengan terjadinya perkelahian antar warga Desa Pamulihan 

dipastikan adanya kerugian fisik dan psikis. Korban pemukulan atas 

perkelahian ini adalah wakhidin (35) warga dukuh Pamulihan minggu 

malam sekitar pukul 22.30 sehabis nonton hiburan solo orgen di tengah 

jalan dihadang puluhan pemuda dari Sekardoja. Di duga antara wakhidin 

dengan kelompok pemuda tersebut seudah ada bibit masalah. Sehingga 

tanpa basa basi lagi dia langsung dianiaya. Karena duel tidak seimbang itu 

maka wakhidin mengalami luka cukup serius dipelipis mata kanan. Korban 

malam itu juga dilarikan dipuskesmas Larangan. Kabar tentang 

penganiayaan tersebut dalam tempo singkat diterima pemuda Pamulihan. 

Mereka pun sepakat membuat tindakan balasan dengan menyerang kembali 
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Sekardoja. Pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB puluhan pemuda 

Pamulihan mendatangi perkampungan dukuh Sekardoja. Tapi yang dicari 

sudah pada menghilang, sehingga yang menjadi sasaran adalah rumah 

penduduk yang tidak bersalah. Rumah yang tak ada penghuninya dilempari 

batu keraha genting dan kaca jendela, sehingga berantakan. (wanawacara 

dengan kadus sukirno, 23 Februari 2005).  

Akibatnya, tercatat sekitar 50 (lima puluh) rumah warga Sekardoja 

rusak berat dan ringan. Selain kaca jendela bagian depan rumah pecah, 

perabotan dan peralatan elektronik juga mengalami kerusakan. Sedangkan 

menurut data lain kerugian ini menurut laporan PJS Suwarto rumah yang 

rusak tak seberapa banyak dan kerusakanya kecil. Seperti kaca pecah, 

genting dan ditaksir hanya Rp 1.050.000,-. Sedangkan kerusakan sepeda 

motor ditaksir kira-kira Rp 3.000.000,- atas kejadian ini juga biaya 

perawatan di puskemas belum dihitung.  

Sedangkan kerugian psikis dialami oleh warga dukuh Sekardoja 

yang merasakan sebab menagalami penyerangan yang tidak disangka-

sangka. Kebanyakan dari kaum ibu-ibu dan anak-anak kecil ada yang 

diungsikan barangkali ada penyerang kemabli, dari warga dukuh 

Pamulihan karena pelaku yang dicari penganiaya belum diketemu. 

Sedangkan dalam penelitian ternyata pelaku pengoroyokan ini tidak hanya 

dari dukuh Sekardoja juga terdapat dari dukuh mingkrik. (wawancara 

dengan Briptu Jamal, tgl 28 Februari 2005). 
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Terhadap proses pendidikan menurut pak Sukirno setelah atau 

pasca perkelahian dan penyerangan rumah-rumah warga Sekardoja ini 

tidak ada perubahan dan baik-baik saja. Walaupun disinyalir pelaku dari 

perusakan itu adalah anak-anak muda yang merupakan siswa SMP.  

Begitu juga hubungan antar warga setelah kasus ini tidak begitu 

bagus karena setiap warga dukuh saling curiga dan membela warga 

dukuhnya, bahwa yang paling benar dalam kasus perkelahian adalah 

warganya. Sehingga berpengaruh juga dalam hubungan dagang ataupun 

pertanian. (wawancara risbad tgl 20 Februari 2005). 

Ada juga oknum warga dukuh sebelah yaitu warga dukuh kampir 

yang memanfaatkan suasana keruh ini dengan meminta bantuan kepada  

Pemerintah daerah brebes mengenai bantuan dana dari kerusakan rumah 

warga Sekardoja tapi dan meminta dari masyarakat sekitarnya tapi 

disinyalir dana itu tidak sampai seratus persen ke warga. (wawancara 

dengan Briptu Jamal tgl 25 Februari 2005) 

Selain aspek negatif lebih besar dibanding aspek positif ternyata 

aspek positif dari perkelahian sebagai konflik peneliti tidak temukan  

seperti :     

1. Keyakinan yang lebih besar 

2. Meningkatnya keintiman 

3. Meningkatnya harga diri 
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4.  Penyelesain yang kreatif 

Sebab dalam hal ini banyak masyarakat merasakan ketika terjadi 

perkelahian tetap tidak nyaman setelah ada perkelahian.  

Wong dukuh pamulian ora bakalan ngganti rugi omah-omah sing gentenge 
di rusak. Aku ora percaya maning karo wong Pamulihan. Sing salah kan 
wonge  gudu omahe. Dadine aku ora percayalah…artiya ; Orang dukuh 
Pamulihan tidak akan memberi ganti rugi rumah-rumah sing dirusak. Aku 
tidak percaya lagi dengan orang Pamulihan. Yang salahkan orang bukan 
rumah. Jadinya aku nggak percaya…(wawancara, wasdori 02 Februari 
2005) 
 
Kalau warga dukuh Sekardoja pemudanya mau menyerahkan diri sebagi 

pelaku pengroyokan mungkin rumah yang dipinggir jalan itu tidak kami 

rusak. Tapi kami memang benar-benar marah…. (wawancara dengan 

gobang 05 Februari 2005).  

4. Upaya Untuk Menanggulangi Perkelahian Desa 

Melihat adanya dampak dari perkelahian ini maka diperlukan 

adanya upaya untuk meredam perkelahian ini. Karena dengan adanya 

perkelahian ini kegiatan dan aktivitas masyarakat akan mempengaruhi 

dalam berhubungan kemasyarakatan sebagai mahluk sosial.  

Ketika terjadi perkelahian sebelumnya bisa diselesaikan oleh aparat 

tingkat Desa. Tapi pada tahun 2004 ini warga sudah sepakat untuk 

memyerahkan mereka yang terlibat dalam pengroyokan dan perusakan 

rumah warga. Konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang akan 

senantiasa melekat di dalam kehidupan masyarakat dan oleh karenanya 
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tidak mungkin dilenyapkan. Oleh  karena itu perkelahian antar warga Desa 

hanya bisa dikendalikan agar konflik yang terjadi diantara berbagai 

kekuatan sosial. 

Mengahadapi situasi sulit Kapolres Brebes AKBP Drs Bambang 

Purwanto SH MSi mengajak kedua belah pihak untuk berdamai. Bentuk 

ajakan tersebut diwujudkan dalam pertemuan di Mapolsek Larangan, yang 

dihadiri oleh wakapolres Kompol Ds Erfan Prasetyo, Kasatreskrim AKP 

Ngajib SIK, Kabag Bina Mitra Kompol Sudiyanto, Kapolsek Larangan 

Briptu Jumaidi, dan Kepala Kesbang Linmas Drs H Ramdhon, Warga 

Pamulihan diwakili oleh sekdes Pamulihan Suwarto, sedangkan dari 

Sekardoja diwakili oleh Rudi, Suhari dan Endar. 

Dalam pertemuan kekeluargaan tesebut, kedua perwakilan warga 

pedukuhan satu Desa itu, sepakat untuk tidak melakukan tindakan balasan 

atas persoalaan yang menimpa warga Sekardoja. Persoalan hukum yang 

menyangkut penganiayaan maupun perusakan rumah diserahkan 

sepenuhnya ke aparat hukum. Kesempatan yang mereka buat juga 

menyangkut penyerahan tersangka pelaku perusak rumah. Mereka akan 

menyerahkan diri paling lambat kamis tgl 17 Juni 2004. Apabila tidak, 

polisi akan menangkap sendiri. Dengan pertimbangan keamanan, nama-

nama tersangka masih dirahasiakan. Polisi khawatir mereka akan kabur 

lebih dahulu. Polisi kemudian memeriksa taswin (55), warga dukuh 
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Pamulihan. Namun apakah dia terlibat perusakan rumah atau tidak, polisi 

waktu itu melakukan penyidikan intensif. Selain taswin, polisi mengincar 

sembilan orang lain yang diduga sebagai pelaku perusakan dan 

penganiayaan terhadap wakhidin. Polisi  menyita kayu balok, batu dan 

pisau.(Wawancara dengan Briptu Jamal tgl 20 Februari 2005).  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor Polsek Larangan 

dan di balai Desa Pamulihan maka penulis dapat menganilisi sebagai berikut : 

Perkelahian pada tanggal 16 juni 2004 antar warga Desa Pamulihan  sudah 

pernah terjadi pada tahun 2003 dan 2002. Faktor utama yang melatar belakangi 

perkelahian yang pernah terjadi antar pemuda dukuh Pamulihan dan dukuh 

Pamulihan karena dendam lama pada tahun sebelumnya. Pernah terjadi 

perkelahaina yang disebabkan karena  permasalahan cewek, serta masalah 

kayu jati yang menjadi rebutan lahan dan puncaknya pada tahun 2004 yaitu 

ketika ada orgen solo di dukuh sembung. Dan beberapa kali melakukan 

perdamaian tapi setelah itu masih ada dendam yang tak bisa diredam hanya 

sebatas perjanjian. Walau sudah sepakat untuk tidak mengulangi secara 

bersama diatas segel dan bermaterai.    

Sebagai masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk 

atau pluralisme karena berbeda-beda yaitu SARA (Suku, Agama, Ras, Adat) 

serta bahasa. Begitu juga pluralisme di masyarakat Desa Pamulihan adanya 
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perbedaan bahasa antar warga dukuh Sekardoja dan dukuh Pamulihan yaitu 

bahasa sunda dan bahasa jawa. Sebagai masyarakat agraris maka mata 

pencaharian ialah bertani dan mereka mempunyai pandangan hidup yang 

saling tolong menolong, gotong royong dan ramah tamah. Tapi sehubungan 

dengan adanya konstelasi politik Indonesia yang menghembuskan angin 

reformasi, hal ini sampai terasa pada masyarakat Desa Pamulihan. Hal ini 

terbukti adanya warga Desa yang tak mau mendengarkan dan mentaatati 

peraturan Desa yang disampaikan kepala Desa. Begitu juga ketika ada 

perkelahian antar warga Desa mereka lebih mengedepankan emosional dan 

maunya menang sendiri.   

Kehidupan agama masyarakat Desa Pamulihan mayoritas adalah agama 

islam tapi ada juga penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu 

aliran sapto darmo. Kehidupan beragama bagi para orangtuanya tidak begitu 

kental  karena para orangtua tidak banyak yang biasa membaca al-qur’an. 

Namun lain dengan kondisi anak-anak mereka bisa membaca al-quran karena 

adanya TPA (Taman Pedidikan Alquran). 

Di kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya terlepas konflik. Hal ini 

senada dengan pandangan pendekatan teori konflik dalam  (Nasikun 2003: 16) 

berpangkal pada anggapan ; Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam 

proses  perubahan yang tidak berakhir. Seperti dalam mayarakat Desa 

Pamulihan proses perubahan seperti adanya pelaksanaan pemilihan kepala 
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Desa yang mempunyai pengaruh pada kehidupan masyarakat diantara kepala 

Desa yang satu dan yang lain mempunyai pengaruh yang berbeda. Setiap 

masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan 

perkataan lain, konflik merupakan  gejala yang melekat di dalam setiap 

masyarakat. Seperti adanya perebutan kayu jati dihutan yang menimbulkan 

konfik antar warga Desa. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan 

sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. 

Seperti kelompok pemuda dukuh Pamulihan yang mengalami perubahan 

karena mereka terpengaruh kehidupan kota ketika bekerja di luar daerah, kota 

atau di luar negeri.  Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau 

dominasi oleh sejumlah orang-orang lain. Seperti peranan kyai atau guru 

agama, tokoh masyarakat sangat diperlukan oleh kelompok untuk melakukan 

kerjasama, di dukuh Sekardoja ada tokoh guru ngaji yang berpegaruh untuk 

anak-anak.  

Theodore M Newwcomb, dkk (1978: 591) mengemukakan dalam 

kondisi-kondisi tertentu pada individu-individu terdapat penurunan ambang-

ambang tingkah laku kekerasan dalam bentuk-bentuk yang lebih ekstrem 

daripada yang dibenarkan oleh norma-norma yang biasanya mengatur 

kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi-kondisi ini meliputi : Suatu keadaan 

prasangka bersama yang telah ada sebelumnya terhadap kelompok dimana 

korban keganasan itu menjadi anggota. Seperti pada prasangka warga dukuh 
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Sekardoja yang tidak percaya dengan warga Pamulihan dan benci karena 

melakukan perusakan rumah-rumah sedangkan dari warga pamulihan adanya 

sikap amarah serta emosi kepada kelompok warga Sekardoja karena tidak 

menyerahkan anggotanya yang melakukan penganiayaan. Suatu situasi sesaat 

yang bertindak meningkatkan rasa terancam yang sudah ada yang disebabkan 

oleh kelompok lain. Hal ini terjadi pada masyarakat dukuh Sekardoja yang 

mengalami ketakutan adanya serangan untuk kali kedua yang akan merusak 

rumah-rumah mereka. Penegasan situasi  sesaat sebagai situasi yang 

membenarkan pengunaan sejumlah norma-norma yang memaafkan kekerasan 

(norma-norma telah dimiliki bersama tersedia untuk hal-hal seperti itu). Hal ini 

terjadi ketika ada satu warga dukuh Pamulihan yang dianiaya Sekardoja 

sehingga warga dukuh Pamulihan ada perasaan solidaritas dan kewajiban 

membantu untuk melakukan pembalasan. Bertambahnya  sifat mudah 

terangsang yang diekspresikan dalam tingkah laku dengan cara-cara yang 

dikuasai secara sempit dan eksklusif oleh sesuatu norma-norma yang 

membenarkan kekerasan. Hal ini terjadi ketika adanya hiburan di malam hari, 

pertandingan keolahragaan yang tidak sportif serta ketika ada warga 

melakukan kebut-kebutan di jalan yang merangsang salah satu warga ingin 

melukainya. 

Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, 

berkelahi, melukai, membunuh atau menghukum orang lain atau secara 
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singkatnya agresi adalah yang dimaksudkan untuk melukai orang lain ataupun 

merusak orang lain (Murray dalam Siswoyo, 2003:1). Adapun sebab-sebab 

terjadinya agresi ada beberapa hal: 

Amarahlah yang menyebabkan waraga Dukuh Pamulihan melakukan 

perusakan rumah-rumah. Hal ini tidak dipungkiri lagi banyak warga sekitar 

selain dukuh Sekardoja yang diserang oleh warga dukuh Pamulihan karena 

marah jika ada warganya dianiaya. Seperti menyerang Desa Larangan 

kemudian rumah pelaku dirusak karena si anjas supir yang berasal dari Desa 

larangan yang telah melakukan pemukulan kepada warga Pamulihan. Serta 

adanya penyerangan lagi yang dialakukan oleh warga dukuh pamulihan karena 

alasan yang sama.    

Faktor Biologis, Menurut Davidoff dalam Siswoyo (2003:2) ada 

beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku dalam : a. Gen, 

berpengaruh pada pembentukan sistem otak yang mengatur perilaku agresi. 

b.Sistem Otak, memperkuat atau menghambat sirkuit neural yang 

mengendalikan agresi. c.Kimia Darah, kimia darah (khususnya hormon seks 

yang sebagian ditentukan faktor keturunan) juga dapat mempengaruhi perilaku 

agresi. Masyarakat dukuh Pamulihan dan sekitarnya tidak mempunyai rasa 

yang berlebihan untuk menyerang atau konflik perkelahian. Rata-rata mereka 

pelaku itu mempunyai temperamen yang tidak bringasan, kalem dan diam dari 
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sebagian warga dukuh Pamulihan. Rena mereka dilahirkan dari orang yang 

raha tamah seperti di warga dukuh Pamulihan.  

Kesenjangan Generasi, adanya perbedaan atau jurang pemisah (gap) 

antara generasi anak dengan orangtuanya dapat terlihat dalam bentuk 

hubungan komunikasi yang semakin minimal dan seringkali tidak nyambung. 

Kegagalan komunikasi orangtua dan anak diyakini sebagai salah satu penyebab 

timbulnya perilaku agresi. Dalam penelitian ini kesenjanagan generasi memang 

tidak nampak karena natara orang tua dan anak masih ada keakraban, hanya 

saja antara perangkat Desa dan kelompok muda masih adanya gap ketika adan 

peraturan yang kadang dilanggar oleh warga. 

Lingkungan, adanya pengaruh lingkungan seperti : a. Kemiskinan, bila 

seorang anak besar dalam lingkungan yang miskin maka perilaku agresi 

mereka secara alami mengalami penguatan, (Davidoff dalam Siswoyo, 

2003:4). Warga masyarakat dukuh Pamulihan relatif mampu sedangkan 

didaerah dukuh Sekardoja dan dukuh mingkrik keadaan ekonomi masih 

dibawah garis karena adanya stigma negatif kepada daerah dukuh mingkrik. 

Dalam  hal ini yang cenderung mendorong perkelahian mereka yang miskin 

yaitu warga sekardoja dan dibatu warga dukuh Mingkrik. 

Anonimitas, kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota 

besar lainya. Bila orang merasa anonim (tidak mempunyai identitas diri). ia 
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cenderung berperilaku semaunya sendiri, karena ia merasa tidak terikat lagi 

dengan norma-norma masyarakat dan kurang bersimpati pada orang lain. 

warga Desa Pamulihan merupakan warga yang ramah-ramah dan mempunyai 

identitas keramahanya ketika ketemu dalam perjalanan motor maupun mobil 

saling tegur sapa dengan membunyikan klakson atau ucapan. Dalam hal ini 

rangsangan hiburan ini memang hanya sebatas sarana ketika ada bibit masalah 

dendam yang dijadikan momen untuk perselisuhan karena tempat hiburan 

banyak orang berkumpul.   

Suhu udara yang panas, terdapat pandangan bahwa suhu udara yang 

tinggi memiliki dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan 

agresifitas. Pengaruh suhu udara dingin mengakibatkan masyarakat dukuh 

Pamulihan sebagaan suka dengan minum-minuman keras ketika di sawah 

ataupun dihutan. Kondisi ini menjadikan kebiasaan sebagian warga baik dalam 

kegiatan masyarakat dengan minuman keras sabagai jamu kuat. 

Peran Belajar Model Kekerasan, tidak dapat dipungkiri bahwa pada 

saat ini anak-anak dan remaja banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan 

melalui TV dan juga games atau permainan yang bertema kekerasan. Jadi 

bukan ini penyebab perkelahian perkelahian karena di dareah peDesaan hal ini 

masih dianggap barang mewah seperti TV dan main Games ataupun 

playstation. 
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Frustasi, Frustasi ialah suatu keadaan, dimana atau kebutuhan tidak bisa 

terpenuhi, dan tujuan tidak bisa tercapai. Frustasi terjadi bila sesorang 

terhalang oleh suatu hal dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, 

harapan, atau tindakan tertentu. Agresi merupakan salah satu respon atau reaksi 

negatif frustasi (Kartono, 1999:   263-266). Frustasi disini ketika api cemburu 

yang membara kalau seoang peuda ketka ada pacarnya yang selingkuh dari 

dirinya.seperti yang sudah-sudah hal ini bisa mengakibatakan perkelahian antar 

warga Desa. 

Proses pendisiplinan yang keliru, Pendidikan disiplin yang otoriter 

dengan penerapan yang keras terutama dilakukan dengan adanya hukuman 

fisik dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja (Sukadji, 

1989). Hal ini pernah terjadi di sekolah SD ketika ada anak-anak yang 

memeinta pulang kepada ibu gurunya agar cepat pulang ke rumah ketika jam 

pelajaran pukul 10.00 WIB. Alasanya mereka anak-anak disuruhnya ayahnya 

untuk ngarit  atau mencari rumput buat ternaknya kalau tidak cepat pulang 

nanti dimarahin. Kaitanya dengan poses disiplin dengan perkelahian ini secara 

tidak langsung berkaitan mengingat orang tua dari mereka anak-anak yang 

sekolah lebih mengikuti kata orangtuanya.  

Kepadatan Penduduk, Kepadatan penduduk berimbas pada 

meningkatnya kebutuhan umat manusia, hingga terjadi persaingan. Warga 
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dukuh Pamulihan lebih banyak dibanding warga dukuh Sekardoja. Sehingga 

warga dukuh Pamulihan kompak ketika melakukan penyerangan karena warga 

dukuh Sekardoja sedikit.  

Usia, Usia muda rentan terhadap konflik, karena keadaan emosi yang 

masih tinggi. Anak-anak yang ikut penyerangan dan perusakan rumah-rumah 

warga dukuh Pamulihan berumur sekitar 16-20 tahun. Mereka adalah lulusan 

SD dan anak-anak SMP serta para sopir mobil yang mengangkut mereka ketia 

melakukan penyerangan. 

Dampak adalah sesuatu yang dimungkinkan sangat mendatangkan 

akibat atau sebab yang membuat terjadinya sesuatu, baik yang membuat 

terjadinya sesuatu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Menurut Richard 

Nelson Jones (1996: 303) dampak negatif dari konflik adalah banyak dan 

bervariasi. Diantaranya  Dampak dari perkelahian antar warga Desa adanya 

kerugian fisik dan psikis. Korban fisik yaitu pemukulan atas perkelahian 

sehingga masuk ke Puskesmas. Serta tercatat, sekitar 50 (lima puluh) rumah 

warga Sekardoja rusak berat dan ringan. Selain kaca jendela bagian depan 

rumah pecah, perabotan dan peralatan elektronik juga mengalami kerusakan. 

Seperti kaca pecah, genting dan ditaksir hanya Rp 1.050.000,-. Sedangkan 

kerusakan sepeda motor ditaksir kira-kira Rp 3.000.000,- atas dan biaya 

perawatan di puskemas. Dan kerugian psikis dialami oleh warga dukuh 
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Sekardoja dari kaum ibu-ibu dan anak-anak kecil ada lalu diungsikan 

barangakali ada penyerang kembali dari warga dukuh Pamulihan. Hubungan  

antar warga setelah kasus ini tidak begitu baik karena setiap warga dukuh 

saling curiga. Ada oknum yang memanfaatkan bantuan kepada  Pemerintah 

daerah mengenai bantuan dana dari kerusakan rumah warga dan meminta dari 

masyarakat sekitarnya tapi disinyalir dana itu tidak sampai seratus persen ke 

warga dukuh Sekardoja yang rumah yang rusak. 

Menurut Daniel Webster (2001: 1) konflik dapat ditujukan pada 

kebaikan maupun keburukan. Konflik itu sendiri mungkin sangat diharapkan. 

Arah konflik itu dapat bersifat destruktif. Lebih mudah untuk menyatakan 

aspek negatif dari suatu konflik. Untuk memperbaiki keseimbanganya ada 

empat aspek positif dalam konflik yaitu: 

1. Keyakinan yang lebih besar.  

Konflik dapat membangun keyakinan. Orang yang dapat 

berhubungan walaupun memiliki perbedaan, demikian juga orang yang 

dapat bekerja melalui perbedaan itu, akan merasakan bahwa hubungan 

mereka lebih aman daripada hubungan orang-orang yang tidak mengalami 

hal tersebut. 

Dalam kasus perkelahian ini mereka dalam berhubungan setelah 

kejadian tetap saja adanya rasa tidak aman.  
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2. Meningkatnya keintiman.   

Aspek penting dari keintiman adalah kemampuan untuk memberi 

dan menerima umpan balik yang jujur. Tenggang rasa yang ikhlas dapat 

terjadi bila setiap pihak dapat saling terbuka dan bekerja melalui perbedaan 

mereka daripada hanya memperbesar peretentangan mereka. 

Dalam masalah ini umpan balik yang jujur tidak ada hal ini terjadi 

ketika warag Sekardoja tidak mau menyerahkan pelaku pengroyokan dan 

cenderung tertutup. 

3. Meningkatnya harga diri  

Warga masyarakat yang dapat mengendalikan konflik mereka secara 

efektif dapat menegakan harga diri mereka karena sejumlah alasan. Mereka 

mengetahui bahwa hubungan mereka cukup kuat untuk mempertahankan 

konflik. Warga masyarakat akan mendapatkan hal-hal yang bernilai dalam 

pengendalian konflik. 

Dalam hal ini harga diri mereka yang melakukan perkelahian ketika 

mengendalikan konflik hanya sebatas dalam ucapan mereka saja. Seperti 

warga dukuh Sekardoja untuk musyawarah di balai Desa Pamulihan katanya 

mau datang tapi tak ada yang datang. Seharusnya sebgai warga yang 

rumahnya dirusak harusnya mau kerjasama untuk melakukan pembelaan 

karena mereka tidak salah.  

4. Penyelesaian yang kreatif  
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Arah konflik yang produktif dapat dipandang sebagai proses 

pemecahan masalah yang terpadu. Pemecahan yang kreatif yang memenuhi 

kebutuhan kedua belah pihak, terkadang disebut penyelesaian “menang-

menang”, dapat menjadi jalan keluar bagi proses ini. Lawan dari 

penyelesaian “menang-menang” adalah penyelesaian “kalah-kalah” dimana 

tak seorang pun yang memperoleh manfaat. 

Dalam hal ini penyelesaian kreatif yang dilakukan aparat Desa 

diusahakan secara “menang-menang” ditandai oleh usaha pejabat 

sementara Desa yang bersama pamong Desa beserta polisi serta pihak 

Kecamatan untuk mendamaikan sayang mereka agak lamban dalam 

menyelesaikan masalah ini.  

Berdasarkan analisis penulis dari data-data  yang ditemukan saat 

penelitian ada beberapa cara atau upaya dalam penyelesaian konflik antar 

warga Desa. Dalam penyelesaian ini agar tidak memunculkan konflik baru 

dengan kekerasan. Menurut Nasikun (2003: 22-25), bentuk-bentuk 

pengendalian konflik ada tiga yaitu : 

1. Konsiliasi (conciliation) 
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Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga 

tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan 

keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawananan mengenai 

persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.  

Dalam penyelesaian masalah perkelahian ini aparat Desa Pamulihan 

tidak bisa mengontrol dan tidak mengendalikan karena mereka warga dukuh 

Pamulihan  marah sehingga terjadi  perusakan rumah-rumah warga 

Sekardoja. Jadi tahap konsiliasi tidak sempat dilaksanakan oleh lembaga 

Desa. 

2. Mediasi (mediation) 

Bentuk pengendalian ini dilakukan mana kedua belah pihak yang 

bersengketa bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ke tiga yang 

akan memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya 

menyelesaikan pertentangan mereka. 

Dalam hal ini ketika perkelahian telah berdampak pada adanya satu 

orang teraniaya sehingga masuk puskesmas dan kerusakan sekitar 50 rumah 

warga Sekardoja. Maka upaya yang dilakukan oleh pihak pamong Desa oleh 

pejabat sementara mengadakan pertemuan yang diahadiri oleh kelompok 

yang bersengketa. Jadi tahap ini telah dilaksanakan.  

3. Perwasitan (artibration) 
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Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat 

untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-

keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara 

mereka. 

Dalam permasalahan perkelahian mendatangkan Kapolres Brebes 

AKBP Drs Bambang Purwanto SH MSi yang telah mengajak kedua belah 

pihak untuk berdamai. Bentuk ajakan tersebut diwujudkan dalam pertemuan 

di Mapolsek Larangan, yang dihadiri oleh wakapolres Kompol Ds Erfan 

Prasetyo, Kasatreskrim AKP Ngajib SIK, Kabag Bina Mitra Kompol 

Sudiyanto, Kapolsek Larangan Briptu Jumaidi, dan Kepala Kesbang Linmas 

Drs H Ramdhon, Warga Pamulihan diwakili oleh sekdes Pamulihan 

Suwarto, sedangkan dari Sekardoja diwakili oleh Rudi, Suhari dan Endar. 

Jadi tahap ini telah dilaksanakan 

Kemudian dalam kegiatan siskamling yang sebaian besar ketahui 

adalah hanya ronda malam saja. Para warga jarang sekali melakukan ronda 

malam karena situasi dan kondisi lingkungan yang perbukitan walaupun 

lampu listrik tapi jarak anatar rumah antar jauh jadi kegiatan ini mengurangi 

antusias warga untuk siskamling. Perlu adanya sistem kenanan lingkungan 

yang perlu dibenahi seperti ketika ada hiburan malam seperti ijinya 

diperketat. Karena hiburan malam ini sangat merangasang kelompok muda 

untuk melakuan perkelahian dalam melakukan balas dendam.  
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Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mereda ini perlu adanya 

kesadaran warga untuk mematuhi keputusan tapi rasa dendam dan tidak 

percaya masih saja menjadi bibit yang memunculkan konflik baru. 

Ditambah oleh masalah lagi perbedaan bahasa di dukuh Pamulihan dan 

dukuh Sekardoja bisa memicu konflik maka perlu adanya pembauran 

kembali. Kegiatan ini pernah dilakukan sebelum kejadian perkelahian ini 

seperti perbaikan jalan bersama, pertandingan olahraga tapi setelah kejadian 

ini perlu digalakkan lagi agar kesalahpahahaman yang menimbulkan konflik 

bisa dikendalikan sehingga tidak menimbulan kerugian yang besar baik segi 

harta atau korban jiwa.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Atas dasar uraian hasil dan pembahasan penelitian mengenai faktor-

faktor yang melatarbelakangi perkelahian antar warga Desa dan dampak serta 

upaya-upaya yang dilakukan untuk meredam atau menangulangi perkelahian 

antar warga Desa. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut : 

1. Perkelahian antar warga Desa di Pamulihan yaitu antar warga dukuh 

Pamulihan dan dukuh Sekardoja dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : 

faktor amarah, hal tersebut terbukti karena adanya amarah bila ada salah satu 

warga dukuh yang dianiaya dan emosi yang menjadikan dendam dan dipastikan 

ada pembalasan, faktor kesenjangan generasi adanya perbedaan antara anak 

muda dan orangtua hal ini terdapat ketika adanya penyuluhan tentang peraturan-

peraturan Desa kurang di tanggapi dengan baik oleh anak muda, faktor 

lingkungan yaitu lingkungan kemiskinan mempengaruhi karena dalam 

masyarakat Desa Pamulihan yang ikut sebagai pelakunya rata-rata diberada 

dalam kemisikinan. Dan lingkungan suhu udara secara tidak langsung 

memnbentuk kebiasaan yang mempengaruhi yaitu sebagian warga yang suka 

minum keras ketika malam hari dan waktu di sawah sebagai jamu sehingga 

pemuda yang mabuk dalam hiburan mudah memunculkan konflik seperti 
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perkelahian. Faktor frustasi di alami oleh anak muda yang tidak mempunyai 

pekerjaaan dan masalah cinta atau perempuan sehingga bisa menyulut api 

cemburu dan berkelahi. Faktor ekonomi persaingan dalam bidang ini terlihat 

ketika ada masyarakat yang mencuri atau menebang pohn jati untuk dijual. 

Faktor usia, usia muda rentan terhadap konflik, dalam perkelahian ini banyak 

telibat pelakunya usia muda dalam perusakan rumah-rumah.  

2. Dampak dari perkelahian antar warga Desa adanya kerugian fisik dan psikis. 

Korban fisik yaitu pemukulan atas perkelahian yaitu warga dukuh Pamulihan 

sampai masuk ke Puskesmas. Serta sekitar 50 (lima puluh) rumah warga 

Sekardoja rusak berat dan ringan kerusakan. Dan kerugian psikis dialami oleh 

warga dukuh Sekardoja dari kaum ibu-ibu dan anak-anak kecil. Hubungan  

antar warga setelah kasus ini tidak begitu baik karena setiap warga dukuh saling 

curiga.  

3. Upaya-upaya untuk meredam masalah ini yang dilakukan masing-masing pihak 

antara lain oleh aparat keamanan dan kepala Desa serta tokoh masyarakat yaitu 

pembinaan dan penyuluhan tentang kesadaran hukum pada  masyarakat oleh 

polisi, mempertemuan pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengadakan 

diskusi, menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dengan mendatangkan 

Kapolres, Kapolsek dan Kesbanglinmas. Memperdayakan siskamling yang ketat 

ketika ada kegiatan hiburan malam. 
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B. Saran 

Menilai dari hasil simpulan tersebut maka penulis memberikan saran 

sebagi berikut: 

1. Masyarakat dari kedua dukuh ini sebagai satu Desa perlu adanya kebersamaan 

dan pengendalian amarah sehingga tidak terjadi salah paham antar kelompok 

pemuda sekitarnya. Kelompok pemuda ini harus komunikatif dan kerjasama 

dengan melakukan kegiatan pertandingan olahraga. Perlu adanya pembauran 

seperti perbaikan jalan dengan baik antara kelompok pemuda yang berbeda 

bahasa yaitu bahasa sunda dan bahasa jawa. 

2. Kepada kepala Desa hendaknya berifat bijaksana dalam menciptakan ketertiban 

dan kemanan masyarakat, komunikasi dengan antar dukuh perlu dijaga seperti 

disambanginya dukuh sekitarnya bersama aparat Desa. Dalam kegiatan 

siskamling tidak hanya identik dengan ronda malam saja, tapi masih ada seperti 

ketika ada hiburan malam yang perlu diperketat ijinya agar kelompok pemuda 

tidak terangsang untuk melakukan hal negatif.  

3. Kepada petugas keamanan agar bertindak lebih tegas dan beribawa terhadap 

kelompok pemuda yang melakukan kegiatan anarkis seperti perkelahian. 

Bersama masyarakat dan kepala Desa melakukan penyuluhan hukum agar 

kesadaran hukum warga meningkat.  
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