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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen Konflik 

a. Pengertian Konflik 

Konflik menurut istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti 

suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Bagi Pruitt dan Rubin, 

konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived 

divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak 

yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.
9
 

b. Jenis-jenis Konflik 

1. Konflik di dalam individu 

Konflik ini timbul apabila individu merasa bimbang terhadap 

pekerjaan mana yang harus dilakukan, bila berbagai permintaan 

pekerjaan saling bertentangan atau individu diharapkan untuk 

melakukan lebih dari kemampuannya. 

2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama 

Konflik ini timbul akibat tekanan yang berhubungan dengan 

kedudukan atau perbedaan-perbedaan kepribadian. 

3. Konflik antara individu dan kelompok 

Konflik ini berhubungan dengan gara individu menanggapi 

tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja 
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mereka. Contoh, seseorang yang dihukum karena melanggar norma-

norma kolompok. 

4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama adanya 

pertentangan kepentingan antar kelompok 

5. Konflik antar organisasi 

Akibat adanya bentuk persaingan ekonomi dalam sistem 

perekonomian suatu Negara. Konflik semacam ini sebagai sarana untuk 

mengembangkan produk baru, teknologi, jasa-jasa, harga yang lebih 

rendah dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien. 

Selain itu, kategori konflik yang terjadi biasanya ada tiga yaitu : konflik 

resiko kecil (pendirian rumah ibadah) yang tidak mengikuti peraturan 

pemerintah , konflik resiko menengah (perayaan hari raya) yang 

mengganggu ketertiban umum bagi agama lain, dan konflik besar yaitu 

terjadi perkelahian dan pembunuhan antar umat beragama. 

c. Ciri-Ciri Konflik 

Menurut Wijono ciri-ciri Konflik adalah : 

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok 

yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. 

2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan 

maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan 

ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 

3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku 

yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan 
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terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, 

jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: 

sandang- pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan 

tertentu: mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis 

seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi 

diri. 

4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat 

pertentangan yang berlarut-larut. 

5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak 

yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, 

kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise dan sebagainya.
10

 

d. Strategi Konflik 

Menurut Stevenin terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam 

konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat 

mendasar dalam mengatasi kesulitan:
11

 

1. Pengenalan 

 Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana 

keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap 

adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah 

atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada). 
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2. Diagnosis 

 Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji 

mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil 

dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan 

pada hal-hal sepele. 

3. Menyepakati suatu solusi 

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang 

memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah 

penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan 

sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah 

yang terbaik. 

4. Pelaksanaan 

Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-

hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan 

dan arah kelompok. 

5. Evaluasi 

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. 

Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-

langkah sebelumnya dan cobalah lagi. 

e. Langkah-langkah Penyelesaian Konflik 

1. Elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di 

dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain : kami 

mengalah, kami keluar, dan sebagainya. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elimination&action=edit&redlink=1
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2. Subjugation atau domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai 

kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain 

menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan suatu cara pemecahan 

yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

3. Majority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting 

untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. 

4. Minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang 

diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. 

Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat 

untuk melakukan kerja sama dengan kelompok mayoritas. 

5. Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang 

terlibat di dalam konflik. 

6. Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan 

kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang 

memaksa semua pihak.
12

 

2. Konflik Agama 

a. Konflik Agama 

Konflik agama adalah suatu yang dibenarkan dari adanya perbedaan 

keberagamaan.
13

 Oleh karenanya konflik sebagai gejala yang tidak 

mungkin dihindari dalam masyarakat.
14

 Sehingga, pada gilirannya 
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masyarakat beragama akan menghadapi konflik, yang suatu saat muncul 

kepermukaan (manifes). Atau meminjam istilah Islam, bahwa konflik 

adalah Sunnatullah. 

Terjadinya konflik antar agama seolah-olah menggambarkan wajah 

keagamaan dari sisi yang berbeda, secara diametral sangat kontradiktif, 

berlawanan seperti siang dan malam, yang satu mengajarkan kasih dan 

sayang, yang lain benci dan dendam.
15

 Meskipun setiap agama 

mengajarkan perdamaian, kebersamaan sekaligus menebar misi 

kemaslahatan bagi lingkungan disekitarnya. Namun dalam tataran 

sosiologis, wajah agama tidak seideal seperti yang diharapkan dalam 

kerangka normative tersebut. Kerap kali raut wajah agama tampak bopeng, 

tercoreng dan ternoda dalam kecamuk konflik sosial, budaya, dan politik. 

Demikian itu sebenarnya bukan kesalahan ajaran agama itu sendiri, namun 

lebih diakibatkan human error, yakni sikap sebagian para pemeluknya 

yang kadangkala menafsirkan ajaran teologis-normatif secara 

serampangan.
16

 

b. Penyebab Konflik Agama 

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan 

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang 

memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan 

lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau 
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lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik 

sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu 

sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas 

musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan 

berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada 

pula yang merasa terhibur. 

2. Perbedaan latar belakang kebudayaan 

Seseorang sedikit banyaknyaakan terpengaruh dengan pola-pola 

pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang 

berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu 

yang dapat memicu konflik. 

3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. 

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun 

latarbelakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu 

yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat 

melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. 

Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal 

pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai 

kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka 

sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang 

pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk 

membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Petani
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladang&action=edit&redlink=1
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ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan 

membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan 

adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan.  

Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan 

konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan 

ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara 

kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh 

dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di 

antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, 

sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk 

dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha 

mereka. 

4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam 

masyarakat. 

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika 

perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan 

tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Perubahan-perubahan 

ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat 

kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi 

upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap 

mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial
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Konflik Agama juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

ialah  

1. Adanya Klaim Kebenaran (Truth Claim) Setiap agama mempunyai 

kebenaran. Keyakinan tentang benar itu didasarkan pada tuhan 

sebagai satu-satunya sumber kebenaran. 

2. Adanya Pengkaburan Persepsi antar Wilayah Agama dan Suku.  

3. Adanya Doktrin Jihad dan Kurangnya Sikap Toleran dalam 

Kehidupan Agama. 

4. Minimnya Pemahaman terhadap Ideologi Pluralisme.
17

 

c. Penyelesaian Konflik Agama 

1. Dalam menangani konflik antaragama, jalan terbaik yang bisa 

dilakukan adalah saling mentautkan hati di antara umat beragama, 

mempererat persahabatan dengan saling mengenal lebih jauh, serta 

menumbuhkan kembali kesadaran bahwa setiap agama membawa misi 

kedamaian. 

2. Tidak memperkenankan pengelompokan domisili dari kelompok yang 

sama didaerah atau wilayah yang sama secara eksklusif. Jadi tempat 

tinggal/domisili atau perkampungan sebaiknya mixed, atau campuran 

dan tidak mengelompok berdasarkan suku (etnis), agama, atau status 

sosial ekonomi tertentu. 

3. Kesenjangan sosial dalam hal agama harus dibuat seminim mungkin, 

dan sedapat – dapatnya dihapuskan sama sekali. 
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4. Perlu dikembangkan adanya identitas bersama (common identity) 

misalnya kebangsaan (nasionalisme-Indonesia) agar masyarakat 

menyadari pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. 

5. Masyarakat pendatang dan masyarakat atau penduduk asli juga harus 

berbaur atau membaur atau dibaurkan. 

6. Segala macam bentuk ketidakadilan struktural agama harus 

dihilangkan atau dibuat seminim mungkin. 

7. Mengadakan silaturahim antara FKUB dengan Masyarakat supaya 

terjalinnya keharmonisan umat beragama. 

8. Menanamkan sifat saling toleransi atau menghargai pendapat maupun 

perbedaan dalam segala hal. 

Tahapan-tahapan utama yang digunakan untuk menyelesaikan konflik 

agama mempunyai beberapa tahapan untuk menangani konflik, yaitu : 

1. Mengidentifikasi sumber konflik  

2. Mengetahui faktor-faktor  penyebab konflik 

3. Mengetahui pihak yang dilibatkan 

4. Mempunyai upaya penyelesaian konflik  

5. Menghindari terjadinya konflik yang terjadi 

6. Melakukan evaluasi terhadap konflik.
18
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3. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan.  

Pertama, adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian 

ini adalah penelitian yang berjudul :“Strategi FKUB Dalam Menciptakan 

Komunikasi yang Baik Dalam Penyampaian Pesan Yang Harmonis” yang diteliti 

oleh seorang mahasiswa Ushuluddin IAIN Medan Sumatera Utara. Dalam 

penelitiannya ia menyimpulkan bahwa FKUB harus memberikan pesan moral 

kepada antar agama melalui berkomunikasi yang baik. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang berjudul :“Strategi 

FKUB Dalam Menciptakan Komunikasi yang Baik Dalam Penyampai Pesan 

Yang Harmonis”  bahwasanya dikedua penelitian ini sama-sama mengambil objek 

FKUB.sebagai subjek dan strategi dengan upaya sama-sama mempunyai maksud 

dan tujuan yang sama. Serta untuk perbedaan antara kedua penelitian ini adalah 

objek kajiannya, Mahasiswa Ushuluddin Meneliti bagaimana Strategi Komunikasi 

yang Baik. Sedangkan penelitian saya mengarah terjadinya Konflik dan 

Bagaimana Cara Penyelesainnya. 

Kedua, Skripsi yang hampir serupa yaitu skripsi mahasiswa yang bernama 

Hardi Marlianto Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau dengan judul “ Peran FKUB (Forum Kerukunan Umat 

beragama) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Kota 

Pekanbaru. 
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Adapun yang menjadi pembeda diantara kedua penelitian ini adalah 

penelitian yang ditulis oleh Hardi fokus mengarah konflik pendirian rumah ibadah 

yang terjadi di kota Pekanbaru sedangkan dengan penelitian yang saya tulis 

mengarah kepada semua konflik-konflik agama yang terjadi di Kabupaten Siak. 

Persamaannya yaitu kedua penelitian ini menggunakan metode penulisan 

deskriptif kualitatif yang sama-sama membahas tentang konflik yang terjadi 

didalam kerukunan umat beragama. 

4. Kerangka Pikir 

Penelitian ini disusun dengan kerangka pikir yang jelas. Dalam melakukan 

penelitian penulis melalui beberapa tahapan, diantaranya : 

1. Penulis menentukan gran teori penelitian. Adapun grand teori penelitian ini 

adalah FKUB menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Siak. 

2. Penulis menentukan masalah-masalah yang mungkin muncul dari judul 

penelitian ini, sehingga peneliti melakukan survey awal untuk mendapatkan 

masalah yang ada di lokasi penelitian. Selain untuk menemukan 

permasalahan, survey ini juga sebagai proses untuk mengetahui tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, FKUB ( Forum Kerukunan Umat 

Beragama ) Kabupaten Siak. 

3. Tahap ini peneliti mengumpulkan data dilokasi penelitian melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data, peneliti 

menyajikannya dalam bentuk tulisan. Adapun data yang diambil adalah 

upaya FKUB dalam menyelesaikan konflik agama di kabupaten Siak. untuk 
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melihat upaya FKUB tersebut data diambil sesuai idikator-indikator sebagai 

berikut : 

a. FKUB mampu mengidentifikasi konflik agama yang terjadi. 

b. FKUB mampu mengetahui faktor-faktor penyebab konflik. 

c. FKUB mampu mengetahui siapa saja pihak yang dilibatkan dalam 

menyelesaikan konflik yang terjadi. 

d. FKUB mempunyai upaya dalam menyelesaikan konflik. 

e. FKUB mempunyai metode penyelesaian konflik. 

f. FKUB mampu menghindari terjadinya konflik yang terjadi. 

g. FKUB mampu melakukan evaluasi terhadap konflik. 

4. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan sebelumnya, 

yaitu menganalisis upaya FKUB dalam menyelesaikan konflik agama yang 

terjadi di Kabupaten Siak. 

5. Menarik kesimpulan peneliti lakukan pada tahap ini. Kesimpulan didapat 

dari hasil penyajian data dan juga analisis. pada tahap ini juga peneliti 

memberikan saran yang sifatnya membangun FKUB Kabupaten Siak dalam 

mengatasi konflik agama yang terjadi. 
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Untuk melihat secara singkat karangka pikir penelitian ini, maka dibuat 

bagan seperti dibawah ini. 
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