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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Strategi

Oliver, mengutip pendapat dari J. L. Thomson, mengatakan bahwa

strategi adalah cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Ada 5 (lima)

keunggulan dari kata strategi yang dikutip oleh Oliver yaitu, 1Pertama,

sebuah rencana, suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar. Kedua,

sebuah cara, suatu manuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh

lawan atau kompetitor. Ketiga, sebuah pola, dalam suatu rangkaian

tindakan. Keempat, sebuah posisi, suatu cara menempatkan organisasi

dalam sebuah lingkungan, dan kelima, sebuah perspektif, suatu cara yang

terintegrasi dalam memandang dunia. 2

Strategi bukan hanya dipahami sebagai berbagai cara untuk mencapai

tujuan melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan itu sendiri. 3

Tujuan strategi secara umum adalah untuk menghindari atau

mengantisipasi segala bentuk kegagalan yang akan terjadi dengan

memperhatikan kemungkinan tersebut maka dibutuhkan segenap

pengelolaan secara professional.

Strategi memerlukan suatu siasat yang dikenal dengan sebutan

penyusunan strategi. Untuk melakukan strategi, dilakukan penyusunan

1Sandra Oliver, Strategi Public Relation (London: PT Gelora Aksara Pramata, 2006)
2.

2Sandra Oliver, Strategi Public Relation. 2.
3Ismail Solihin, Manajemen Strategik (Jakarta: Erlangga, 2012) 64
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strategi yang pada dasarnya terdiri dari tiga fase, yaitu keperluan

penyusunan strategi, analisis situasi, dan pemilihan strategi.

Strategi ada dua macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Strategi stabilitas, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan bila

perusahaan tetap melayani masyarakat dalam sektor produk atau jasa

yang serupa sebagai yang ditetapkan dalam batasan bisnisnya atau dalam

sektor yang sangat serupa.

b. Strategi ekspansi, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan bila

perusahaan memfokuskan keputusan strateginya pada peningkatan

ukurannya dalam langkah kegiatan yang sekarang atau yang telah ada. 4

Menurut Agustinus, strategi untuk mencapai tujuan organisasi

memiliki beberapa sifat, diantaranya sebagai berikut:

a. Menyatu (unified),yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam

organisasi.

b. Menyeluruh (comprehensive), yaitu mencakup seluruh aspek dalam

organisasi.

c. Integral (integrated),yaitu strategi yang cocok dan sesuai dengan seluruh

tingkatan.

Menurut Hoper dan Schandel, dalam strategi ada komponen-

komponen yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

a. Ruang lingkup (scope), yaitu ruang gerak interaksi antara organisasi atau

perusahaan dengan lingkungan eksternalnya, baik masa kini maupun

4William dan Glueck, Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan (Jakarta:
Erlangga, 1988), 216.
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masa yang akan datang.

b. Pengetahuan sumber daya kemampuan untuk mencapai tujuan atau

sasaran organisasi.

c. Keunggulan kompetitif, yaitu posisi unik yang dikembangkan oleh

organisasi-organisasi.

d. Sinergi, yaitu efek bersama dari pengetahuan sumber daya atau

keputusan strategi, sehingga seluruh komponen yang ada mampu secara

terpadu dan efektif. 5

2. Konflik Sosial Keagamaan

a. Pengertian

Konflik adalah sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua

orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau

bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. 6

Sosial adalah masyarakat.7 Maka konflik sosial keagamaan adalah

interaksi masyarakat yang berbeda atau bertentangan mengenai masalah-

masalah yang menyangkut keagamaan.

b. Jenis-jenis Konflik Sosial Keagamaan

Konflik sering muncul dalam kehidupan masyarakat yang memiliki

kekuatan yang seimbang. Faktor fakta yang mempengaruhi konflik dapat

berbentuk ideologi politik, ekonomi, budaya dan agama.8

5Sudarmo Hasan, Strategi Manajemen Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Ittihad
Rumbai Pekanbaru. Tesis.UIN Suska Riau Pekanbaru.2005

6Wahyudi, Manajemen Konflik Dalam Organisasi (Bandung: Alfabeta, cet ke-IV
2011), 17.

7Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 11.
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Berikut ini jenis-jenis konflik sosial keagamaan:

1) Konflik pribadi. Yaitu konflik yang terjadi diantara orang

perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan

pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Permasalahan

ini dapat memicu keributan antar individu sehingga menimbulkan

perselisihan.

2) Konflik dengan sanak keluarga. Dapat terjadi dalam seluruh

perkembangan seseorang. Seseorang akan mengalami konflik sesuai

dengan usia dan tingkatan kehidupan. Misalnya, di waktu kanak-

kanak atau masa remaja, biasanya konflik terjadi dengan keluarga

terdekat, seperti dengan orang tua atau saudara kandung. Begitu

menginjak masa perkawinan dan keluarga, konflik akan meluas dan

melibatkan dari keluarga suami atau istri.

3) Konflik dengan orang tua sendiri. Terjadi akibat situasi hidup

bersama antara anak dan orang tua, dimana antara perbuatan anak

dengan keinginan orang tua tidak sejalan. Hal ini jika orang tua tidak

keras dalam mendidik anaknya, akan menjadikan anak tersebut suka

membantah kata-kata orangtuanya sendiri.

4) Konflik dengan orang lain, muncul dalam hubungan sosial dengan

lingkungan sekitarnya, seperti tetangga, teman kerja, teman sekolah

atau yang lainnya.

8Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi
Sosial (Jakarta: Kencana, 2010), 249.
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c. Cara Mengatasi Konflik Sosial Keagamaan

Ada konflik yang relative mudah diatasi, adapula konflik yang

memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya, tetapi ada pula konflik

yang dari generasi satu ke generasi berikutnya tidak terpecahkan atau

terselesaikan.9

Sebagai konstruksi sosial, konflik adalah pengetahuan yang

membentuk realitas objektif dan subjektif. Sebagai realitas objektif

pengetahuan konflik agama merupakan faktisitas objek yang bersifat

eksternal dan koersif. Sebagai realitas objektif, pengetahuan konflik

agama misalnya meliputi seperangkat doktrin yang sudah terumuskan

secara permanen, rumusan-rumusan operasional lainnya, serta praktek

implementasi konflik agama itu sendiri. Hal ini dapat diperlihatkan

dengan adanya gerakan-gerakan sosial yang bersifat politis dalam

masyarakat. Sedangkan konflik agama sebagai realitas subjektif berarti

menyangkut makna, interpretasi, dan pelasi subjektif individu terhadap

konflik agama.10

Menurut Jack Rothman yang dikutip oleh Syarifuddin dalam

bukunya Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern mengatakan bahwa

untuk mengatasi berbagai konflik yang ada disalam masyarakat, maka

perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu:11

9J. Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi, ( Jakarta: Kencana, 2004), 383.
10J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan

(Jakarta: Kencana, Cet ke-4, 2010), 392.
11Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi

Sosial, 269.
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1) Tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administratif,

penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi.

2) Memberikan intensif seperti memberikan penghargaan kepada suatu

komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan

keharmonisan.

3) Tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi

masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik, ekonomi, dan

agama.

4) Tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi

dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai.

Cara mengatasi setiap konflik pasti berbeda, tergantung jenis

konflik yang muncul. Berikut ini merupakan alternatif dalam mengatasi

konflik, yaitu: Pertama, diperlukan adanya sikap kearifan secara pribadi

yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam menghadapi berbagai

bentuk kekerasan, dengan mengedepankan bahwa kehidupan ini

diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang suci, solusi ini bersifat

religius. Kedua, perlu ada gerakan aktif tanpa kekerasan untuk melawan

kekerasan, kedzaliman dan berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi.

Ketiga, diperlukan adanya pendistribusian sumber-sumber ekonomi,

politik dan hukum secara adil dan merata serta tidak memihak kepada

siapapun kecuali berpihak di atas nilai kebenaran itu sendiri.12

12Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi
Sosial, 270.
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3. Cara Tokoh Adat Dalam Mengatasi Konflik Sosial Keagamaan

Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai

ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya

tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat

istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.13

Tokoh adat merupakan salah satu bagian lembaga adat yang

merupakan benteng dari generasi ke generasi untuk dikembangkan melalui

adat dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang berlandaskan nilai-nilai luhur adat dan budaya.14

Peranan adat dalam pembangunan bangsa sangatlah penting dan

mendasar, karena adat sarat dengan nilai-nilai luhur dan seharusnya

dimanfaatkan dalam pembangunan jati diri dan kelembagaan adat untuk

dapat berperan aktif dalam mengarahkan, membina, menggali,

menyebarluaskan dan menanam nilai-nilai luhur kepada lapisan masyarakat

Riau dan Bangsa Indonesia. 15

Secara kultural dapat dikatakan, bahwa harus ada kesediaan semua

pihak baik yang konflik bermotifkan agama maupun etnik untuk

menghentikan bahasa-bahasa hasutan, cemoohan serta orang yang menjadi

panutan umat jangan sampai terbawa oleh semangat emosional lalu ikut

serta menghasut dan berupaya untuk berbuat kekerasan terhadap kelompok

etnik ataupun agama yang berbeda dengan mereka. Jika ini dilakukan oleh

13Muhammad Kastulani, Hukum Adat, 1-7.
14Nizami Jamil, dkk, Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau, iii.
15Nizami Jamil, dkk, Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau, (Pekanbaru: CV Sukabina,

2011), i.
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semua komponen masyarakat, maka tidak akan ada tindakan kekerasan atau

konflik horizontal sebagaimana yang terjadi di banyak daerah. Semua pihak

harus tahan diri dengan cara untuk tidak mudah mempercayai setiap isu-isu

apalagi langsung mengambil tindakan yang memperkeruh keadaan dalam

masyarakat. 16

Perlu dibangun komunikasi yang intensif di antara panutan agama

ataupun Tokoh adat di semua level kehidupan bermasyarakat, mereka harus

berani berbicara satu sama lain mengenai apa saja yang terjadi dalam setiap

warga masyarakat. Hal ini dapat mencairkan kebekuan yang terjadi selama

ini dirasakan mengganjal, serta berusaha untuk menganalisis secara bersama

kontekstualitas yang terjadi di masyarakat dapat mengurangi amarah

dendam masyarakat terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi

selama rentang waktu yang cukup lama. Dialog yang dibangun merupakan

proses emansipasi antar suku dan agama yang juga mempunyai makna pada

proses demokratisasi antar kelompok di masyarakat. 17

Konflik memiliki solusi yang berbeda. Ada tiga tahap konflik

membutuhkan strategi manajemen yang berbeda, yaitu: Pertama, konflik

tahap satu. Yaitu konflik yang terjadi terus menerus dan biasanya

memerlukan sedikit perhatian. Maka konflik ini bisa diselesaikan dengan

strategi pengelolaan yang cermat. Kedua, konflik tahap dua. Yaitu konflik

yang ditandai dengan sikap kalah dan menang. Maka cara mengatasi konflik

16Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi
Sosial, 271.

17Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi
Sosial.
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ini adalah dengan keahlian manajemen khusus. Ketiga, konflik tahap tiga,

yaitu konflik yang bertujuan untuk menghilangkan kelompok lain dan

cenderung harus ada korban. Maka cara mengatasi konflik diperlukan

adanya sebuah intervensi. 18

Ketika menghadapi situasi konflik, tokoh adat harus tetap fleksibel

sehingga strategi yang mereka pilih cocok untuk pihak-pihak yang terlibat

dalam konflik, tujuan yang hendak dicapai, dan batasan situasinya. Strategi

diperlukan terutama ketika konflik berubah arahnya dan muncul pola

komunikasi tujuan dan motif baru. Tokoh adat harus mampu merespon

perubahan kondisi situasi konflik. Penentuan tujuan, pengetahuan situasi,

kompetensi komunikasi, dan manajemen kecemasan tak kalah pentingnya

untuk mengelola konflik secara efektif.19

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian ini dan sekaligus melihat posisinya,

maka peneliti melakukan kajian terhadap peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun

penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini namun memiliki perbedaan

adalah penelitian yang berjudul “ Peranan Lembaga Adat Dalam Mencegah

Kenakalan Remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

Kampar” yang diteliti oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN

Sultan Syarif Kasim(UIN SUSKA) Riau yang bernama Muhammad Hambali.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada Strategi Tokoh Adat dalam Mengatasi

18William Hendrick, Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis untuk
Manajemen Konflik yang Efektif, 8.

19Dan O’Hair, dkk, Strategic Communication in Business and the Professions
(Jakarta: Kencana, 2009), 439-440.
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Konflik Sosial Keagamaan di Desa Semelinang Tebing Kec.Peranap Kab.

Indragiri Hulu.

C. Kerangka Pikir

Untuk memahami dan mengetahui strategi tokoh adat dalam mengatasi

konflik sosial keagamaan di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu maka penelitian ini menggunakan kerangka pikir

yang sistematis.

Pertama, melakukan identifikasi fenomena penelitian. Dalam hal ini

peneliti melakukan survey awal ke lapangan untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan terkait penelitian ini yaitu strategi tokoh adat dalam mengatasi

konflik sosial keagamaan. Selain melakukan identifikasi, survey ini juga

digunakan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang lokasi

penelitian.

Kedua, merancang konsep penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan konsep kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan

penelitian lapangan dan meneliti permasalahan secara jelas. Selain itu, pada

tahap ini juga peneliti menentukan waktu serta informasi yang berkaitan

dengan data penelitian yang didapatkan dari buku-buku referensi dan juga hasil

observasi di lapangan.

Ketiga, pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data untuk

mengetahui strategi yang digunakan oleh tokoh adat dalam mengatasi konflik

sosial keagamaan di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten

Indragiri Hulu. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik
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wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh adalah

data tentang strategi tokoh adat dalam mengatasi konflik sosial keagamaan

yang dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator yaitu, tokoh adat mampu

mengidentifikasi jenis-jenis konflik sosial keagamaan yang terjadi, tokoh adat

memahami persoalan atau situasi konflik yang terjadi, tokoh adat menentukan

langkah-langkah dan tujuan penyelesaian konflik, tokoh adat melakukan

tindakan penanganan atau penyelesaian konflik sosial keagamaan, dan tokoh

adat melakukan evaluasi konflik sosial keagamaan.

Keempat, peneliti selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang

telah disajikan sebelumnya. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teknik

deskriptif kualitatif.

Kelima, penarikan kesimpulan. Tahap ini adalah tahap akhir penelitian,

dimana penulis menarik kesimpulan berdasarkan data yang disajikan dan juga

analisis data.

Berdasarkan tahap-tahap di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian

ini adalah penelitian model deduktif. Model deduktif adalah menggunakan

teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah,

membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai

dengan melakukan uji data. 20

Setelah melihat uraian kerangka pikir yang di atas, maka untuk lebih

memudahkan memahami kerangka pikir penelitian ini, dapat dilihat skema di

bawah ini.

20Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, 24.
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STRATEGI TOKOH ADAT DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL
KEAGAMAAN DI DESA SEMELINANG TEBING KECAMATAN PERANAP

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHAP KEDUA: MERANCANG KONSEP
PENELITIAN

Pada tahap ini, peneliti menetapkan konsep
penelitian yakni deskriptif kualitatif dengan model

deduktif. Kemudian menentukan waktu dan
mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan

data penelitian.

TAHAP KELIMA: MENARIK KESIMPULAN
Tahap akhir penelitian yakni menarik kesimpulan

berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis
sebelumnya tentang strategi tokoh adat dalam
mengatasi konflik sosial keagamaan di Desa

Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu.

TAHAP PERTAMA: MELAKUKAN
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Pada tahap ini, peneliti menetapkan masalahnya
yakni bagaimana strategi tokoh adat dalam

mengatasi konflik sosial keagamaan di Desa
Semelinang Tebing.

TAHAP KETIGA: MENGUMPULKAN DATA
Peneliti datang ke lokasi penelitian dan

mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan
dengan masalah dalam penelitian ini melalui

wawancara langsung dengan informan, dokumentasi
dan juga observasi.

TAHAP KEEMPAT: MENGANALISIS DATA
Setelah mendapatkan data dari lapangan, penulis

menganalisis data tersebut, sesuai dengan teori yang
telah ditetapkan dengan teknik analisis deskriptif
kualitatif, yaitu menggambarkan dengan bentuk

kalimat dan kata-kata.

IDENTIFIKASI KONFLIK SOSIAL
KEAGAMAAN

SITUASI KONFLIK SOSIAL
KEAGAMAAN

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN

PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
KEAGAMAAN

EVALUASI KONFLIK SOSIAL
KEAGAMAAN


