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ABSTRAK 

 Moh. Rifai. (2017). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya. Rasionalitas Pelaku Carok (Studi Kasus PadaWarga 

Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura. 

Pembimbing : Dhanny S. Soetopo dan Genta M. Rozalinna 

Penelitian ini membahas mengenai pilihan rasional pelaku carok, masyarakat. 

Dalam melakukan carok tidak lagi mengatasnamakan harga diri melainkan untung 

rugi. Sehingga dalam melakukan tindakannya, para pelaku Carok memiliki banyak 

pertimbangan untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko yang 

akan dihadapi 

 Peneliti memilih untuk menggunakan Teori Rasionalitas James Coleman 

karena dianggap relevan dengan fenomena yang ada. Rasionalitas itu terbagi menjadi 

tiga element yakni aktor korporat, norma dan perilaku kolektif. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan Carok, para pelaku 

memiliki motif dan tujuan tertentu. Hal ini berpengaruh pula pada tindakan yang 

dilakukan ketika akan melakukan Carok tersebut. Tindakan yang dilakukan pelaku 

Carok dengan mengganti alat atau menyuruh orang lain untuk bertarung dilatar 

belakangi karena faktor menjaga keselamatan dirinya. 

 

Kata Kunci :Carok, Budaya, Pilihan Rasional 
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ABSTRACT 

Moh. Rifai. (2017). Sociology Department. Faculty Of Social and Political 

Science, Brawijaya University. Rational Choice Of Carok Actors (Case Study 

On Community In Kembang Jeruk Village, Banyuates District,  Sampang 

Madura). Supervisor : Dhanny S. Sutopo and Genta M. Rozalinna 

This Study Discusses of  rational choice Carok actors.    The public in doing 

carok in the name of self-esteem but profit and loose. So, in doing his action, carok 

actors  have many considerated todo. It aims to minimize the risk that will be faced. 

The researchers choose to use James Coleman’s rationality theory because it 

was considered relevant with existing phenomenon. Rationality is divided into three 

elements of corporate actions, norm and collective behaviour. The research method 

used is qualitative with case study and data collection technique through observation, 

interview and documentation. 

The result of the study show that in doing carok, carok actors have a specific 

motive and purpose. This also affect the action takes when going to do the  carok. 

The act of carok by changing tools on telling others to fight in the background 

because of factors to mountain safety.  

 

 

 

Keywords : Carok, Culture, Rational Choice.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Carok dalam Bahasa Kawi Kuno berarti perkelahian. Dalam pandangan 

umum orang yang bukan berasal dari Madura, menilai carok adalah murni kekerasan. 

Carok adalah suatu tindakan pembelaan terhadap harga diri akibat hinaan serius, 

ketidaksopanan dan penyerobotan istri atau perselingkuhan (Ma’arif, 2015: 163-164). 

Carok sendiri adalah pertarungan antar satu orang atau lebih yang dipicu oleh 

masalah-masalah tertentu, misalnya masalah istri atau harta. Sementara senjata yang 

digunakan untuk bertarung adalah arek (baca: senjata celurit). Terdapat tata cara yang 

dilakukan saat akan melakukan carok seperti, berhadap-hadapan satu lawan satu, 

ataupun satu lawan dua, membuat janji disuatu tempat untuk melakukan carok, dan 

ada juga yang langsung didatangi kerumahnya seperti pertarungan yang terjadi antara 

Mat Tikan dengan Mukarrom dan Kamaluddin (Wiyata, 2002 : 104-105). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Latief Wiyata (2002) membahas terkait 

masalah yang menyebabkan carok dari berbagaai motif yang beragam misalnya saja 

masalah persaingan, istri dan harta gono-gini. Penelitian ini membahas masalah carok  

dan motifnya dari berbagai kabupaten yang ada di Madura. Sedangkan yang 

dilakukan oleh Huub De Jonge (2011) hanya membahas carok dan amuk. Amuk yakni 

tindakan yang merugikan orang lain bisa saja mengamuk dan membunuh yang 

dilakukan oleh orang diluar kesadarannya. Sedangkan carok sendiri yakni dilakukan 

dengan penuh kesadaran dan motif yang jelas. 
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Dahulu masyarakat Madura dalam melakukan carok masih tidak terlalu 

memikirkan keselamatan dirinya, karena yang terpenting adalah harga diri meskipun 

nyawa menjadi taruhannya. Permintaan maaf bukan menjadi pilihan terakhir yang 

akan diambil saat terjadi penodaan harga diri, sehingga carok kemudian menjadi cara 

yang paling populer dilakukan untuk menyelesaikan masalah.  

Kasus carok yang dilakukan oleh Mat Tikan dengan Mukarram dan 

Kamaluddin benar-benar membela harkat dan martabat mereka yang tercoreng 

(Wiyata, 2002: 104-105). Realitas sosial tentang carok cukup berbeda salah satunya 

di Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang Madura, telah 

terjadi perubahan motif carok. Pada era 1998-2000 an, masyarakat Madura 

melakukan carok murni karena ingin menebus harga diri yang telah tercoreng oleh 

orang lain, namun beda halnya dengan sekarang tahun 2000 an. Para pelaku carok  

melakukan carok karena diajak oleh temannya sehingga motif mengalami perubahan 

berbagai motif yang beragam dari yang kecilpun mereka selesaikan dengan cara 

carok dari yang saling senggol dan bercanda berlebihan yang berujung carok. Namun 

ada juga karena masalah perselingkuhan. Pelaku utama melakukan menyusun rencana 

sebelum melakukan carok sehingga pelaku mengetahui kelemahan atau waktu yang 

pas untuk membunuh musuhnya. Setelah rencana yang dibuat sudah matang maka 

dijelaskan kembali kepada teman yang akan diajaknya untuk meminimalisir 

kegagalan dalam melakukan carok. 

Saat memenangkan carok, maka pelaku akan disegani dan dihormati, 

sehingga motif dalam melakukan carok berubah dari yang awalnya masalah istri dan 

harta namun sekarang hal sepele diselesaikan dengan carok. Tindakan yang seperti 
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itu tidak lagi dikatakan sebagai penebusan harga diri, dan tidak lagi sama dengan 

yang dulu. Sedangkan motif carok tahun 1998 adalah dengan cara satu lawan satu 

dan mengatas namakan jiwa kesatria dan masalahnya terkait penebusan harga diri.  

Berbeda halnya dengan tahun 2000 an mereka tidak lagi melakukan carok dengan 

motif pembelaan harga diri sehingga carok bukan lagi ajang penebusan harga diri 

namun pembunuhan berencana dan bertentangan dengan hukum positif. 

Menurut keterangan Asnawi Komaruddin, selaku tokoh masyarakat di Desa 

Kembang Jeruk, beberapa orang pelaku carok dengan motif yang berbeda-beda RJ, 

ID, DR, MS, MT, HN, NS, SL, ST, DL, MP1. Pelaku carok tersebut memiliki motif 

yang berbeda-beda. Pelaku carok yang bermotif mempertahankan harga diri yakni, 

MS, RJ, ST, DR, SL. Mereka melakukan carok murni karena harga diri mereka 

dicoreng orang dan tujuan mereka melakukan carok hanya ingin menebus harga diri 

mereka yang tercoreng oleh orang, dan dalam melakukan carok tidak atas dasar 

ajakan teman.  

Sedangkan ada beberapa orang yang tidak bisa disebutkan namanya, 

melakukan tindakan carok karena ajakan teman. Pada Kasus di Bangkalan, dalam 

sebulan terdapat lima orang meninggal akibat carok. Pada tanggal 28 Juli 2015, telah 

terjadi pembunuhan pada warga Dusun Matuan. Menurut keterangan masyarakat 

sekitar, warga yang berinisal B tersebut mati karena di celurit oleh tetangganya yang 

berinisial D (tempo.com, 2015). Polisi memperkirakan motif dibalik pembunuhan 

tersebut berawal dari perseteruan antara keduanya yang berakhir pada pembunuhan. 

Kasus serupa terjadi di Dusun Pakaan Tengah, Bangkalan. Kasus tersebut  adalah 

                                                           
1 Wawancara tanggal 25 Desember 2015 
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perseteruan MR dan MD dilatar belakangi karena kesalah pahaman (sindonews.com, 

2015).  

Semboyan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat Madura yaitu  

”bengok pote tolang katembeng pote mata” (lebih baik putih tulang dari pada putih 

mata) yang artinya orang Madura sangatlah takut akan malu,  namun tidak takut mati. 

Dengan demikian, masyarakat Madura akan melakukan carok dengan cara yang 

dianggap kesatria yakni satu lawan satu dengan motif yang jelas yakni masalah istri 

beberapa motif seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan mereka 

selesaikan dengan carok sehingga nilai sakralitas carok mulai pudar dan hampir 

semua masalah kecil mereka selesaikan dengan carok mereka. Selesaikan dengan. 

Masyarakat saat ini lebih banyak menggunakan pertimbangan keselamatan mereka 

dari pada harga diri mereka yakni dengan memperhitungkan keselamatan dirinya. 

Dengan menggunakan kerangka berfikir dari Coleman hal tersebut menjadi 

menarik mengetahui alasan seseorang memilih melakukan tindakan tersebut. 

Penelitian ini hendak memahami atau meneliti tentang pertimbangan apa yang 

mendasari para pelaku untuk melakukan carok. Sehingga penelitian ini cocok 

menggunakan Teori Pilihan Rasional dari James Coleman untuk mengkaji alasan 

warga Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates Madura yang melakukan carok 

pada masa kini. Berbagai bentuk perubahan motif dalam melakukan carok tersebut 

dapat dikaji dari Teori Pilihan Rasional James Coleman yang diuraikan dalam 3 hal 

yakni perilaku kolektif, norma dan aktor korporat. Menurut Coleman, tindakan aktor 

yang dilakukan pada tingkat makro adalah bentuk tindakan terhadap aktor yang lain 

yang dilakukan secara sepihak bukan sebagai tindakan yang bersifat timbal balik 
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(dalam Ritzer, 2004:396). Hal ini adalah cara untuk mencapai tujuan dari aktor 

tertentu dengan melibatkan aktor lain, jika dilihat dari teori pilihan rasional. Dalam 

melakukan carok, masyarakat Desa Kembang Jeruk menggunakan jasa orang lain. 

Hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, salah satunya 

adalah atas dasar keselamatan pribadi dan keluarga dan memanfaatkan nilai 

persaudaraan yang ada sehingga mereka tidak lagi sungkan mengajak orang. 

Yang kedua adalah norma. Coleman berusaha melihat bagaimana norma 

dalam masyarakat itu terbentuk dan bertahan pada kelompok aktor yang dianggap 

rasional. Menurut Coleman (Ritzer, 2004 : 396), norma tersebut dibuat dan 

dipertahankan oleh sekelompok orang-orang yang melihat keuntungan dari norma 

tersebut. Artinya, mereka bisa mengendalikan perilaku seseorang melalui norma 

dengan tujuan untuk memperoleh tujannya. Norma pada budaya carok pada tahun 

1998-an adalah dengan cara satu lawan satu. Sementara pada tahun 2000-an, norma 

tersebut mulai berubah yakni dengan cara mengajak orang lain dalam melakukan 

carok dengan motif tertentu..  

Yang ketiga adalah aktor korporat. Hal ini diungkapkan oleh Coleman untuk 

menjelaskan kehidupan masyarakat modern, dimana pada kehidupan modern aktor 

kolektif memiliki peran yang penting dalam tindakan rasional individu. Aktor 

korporat ini dapat mengendalikan sumber daya, peristiwa dan kepentingan terhadap 

sumber daya tersebut dan memiliki kemampuan mengambil tindakan untuk 

mencapai kepentingan melalui pengendaliannya tersebut (Ritzer, 2004 : 399). Dalam 

kasus ini, aktor korporat dalam tindakan carok adalah pelaku utama, yakni orang 

yang menyuruh untuk membunuh lawan dalam carok tersebut. Pelaku utama ini 
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mengendalikan sumber daya berupa kekuasaan dan uang sehingga mampu mengajak 

orang lain. Kekuasaan dan uang tersebut dimanfaatkan oleh aktor untuk mencapai 

tujuannya untuk membunuh lawan. 

Secara kontekstual, di Desa Kembang Jeruk dapat dilihat bahwa motif dalam 

melakukan carok yang terus berkembang dan beragam dapat dipengaruhi oleh 

berbagai hal misalnya saja pendidikan dan tingkat perekonomian dan kesejahteraan 

yang tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Coleman bahwa tindakan rasional individu 

dipengaruhi oleh tiga faktor diatas. Pada perubahan motif tersebut dapat dilihat 

bagaimana individu melakukan perubahan motif dalam melakukan carok tersebut. 

Dari awalnya yang hanya melakukan pertarungan satu lawan satu dengan motif 

mempertahankan harga diri, kemudian berubah dengan tidak lagi mengandalkan 

tatap muka langsung dengan kasus yang tidak lagi masalah harga diri. Individu 

memiliki pilihannya sendiri dalam bertindak. Pada kasus perubahan motif carok 

tersebut, individu memiliki alasan dan motif tersendiri terkait keselamatan peribadi 

dan keluarganya. Alasan-alasan tersebut dapat dikaji melalui pilihan rasional dengan 

cara melihat tiga aspek yang dikemukakan oleh Coleman di atas.  

Penelitan terdahulu yang hanya membahas masalah tata letak rumah 

(kampong meji) yang menentukan carok dan tanian lajneng, peneliti dapat melihat 

bagaimana hasil dan pembahasan dari penelitian terdahulu tersebut sehingga 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki keistimewaan tersendiri. Dengan 

tema dan temuan yang lebih menarik dan memberikan pengetahuan baru terkait 

carok. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pertimbangan dan tindakan warga Kembang Jeruk dalam melakukan 

penebusan harga diri yang telah mengalami perubahan dari cara mereka melakukan 

carok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Peneliti ingin menganalisa pilihan rasional pada aktor yaitu pada proses 

perubahan motif terjadinya carok dikalangan warga Desa Kembang Jeruk 

Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan dalam rangka pengayaan ilmu pengetahuan, di ranah ilmu 

sosiologi terutama dalam kajian mengenai perubahan metode carok. 

1.4.2 Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun pandangan 

mengenai fenomena sosial yang ada di Madura mengenai tradisicarok, serta bagi 

mahasiswa atau mahasiswi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.  



 

 

8 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang carok sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang membahas 

carok, mulai dari motif carok hingga perbedaan antara carok dan amuk. Penelitian ini 

menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian sehingga 

kemungkinan pengangkatan kasus atau penelitian ulang tidak terjadi, dan melengkapi 

kasus yang belum ada dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pertama 

membahas tentang ritual carok menentukan tata letak pemukiman masyarakat 

Madura sebagai salah satu faktor pelestari tradisi carok. Penelitian terdahulu kedua 

membahas tentang tindakan carok yang dianggap berbenturan dengan hukum 

normatif Indonesia. Benang merah antara dua penelitian pembanding dengan 

penelitian ini adalah membahas tentang tradisi carok yang ada di Madura. 

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Retno Hastijanti (2005), dengan 

judul Pengaruh Ritual Carok Terhadap Pemukiman Tradisional Madura. Fokus 

masalah penelitian tersebut tentang ritual carok yang menentukan tata letak 

pemukiman masyarakat Madura yang menjadi salah satu faktor pelestari tradisi 

carok. cara yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah kajian kritis terhadap 

wacana terkait dengan tradisi carok. Sementara teori yang digunakan adalah village 

structure dari Claude Levi-Straus (Hastijanti, 2005 : 43). 

Hasil penelitian ini menunjukkan tata bangunan-bangunan yang terkait dengan 

pelaksanaan ritual carok, dapat diklasifikasikan berdasarkan urutan ritual carok. 
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Bangunan-bangunan yang termasuk unit usaha kerajinan logam/pande besi dan pasar 

desa, merupakan elemen pemukiman yang terkait dengan pra-rencana 

carok.Sedangkan Kampong Meji, Tanean Lanjeng, dan pondok pesantren merupakan 

elemen pemukiman yang diperlukan pada saat persiapan dan pelaksanaan carok. 

Selanjutnya kantor polisi dan penjara, yang dalam hal ini merupakan elemen non 

tradisional dari pemukiman Madura, merupakan elemen yang terkait dengan pasca 

ritual carok. 

Berbagai unit pemukiman masyarakat tersebut memiliki fungsinya masing-

masing dalam melestarikan tradisi carok. Sehingga memunculnya tata letak 

pemukiman yang khas pada masyarakat tradisional Madura. Seperti munculnya 

Kampong Meji yang dicirikan sebagai pemukiman keluarga dengan ciri tempat 

tinggal yang bersifat mengelompok oleh satu keluarga besar, mulai dari ayah, paman, 

hingga keponakan yang memiliki rumah dengan satu kompleks perumahan. 

Munculnya Kampong Meji memiliki tujuan untuk meningkatkan solidaritas antar 

penghuni. Pelecehan harga diri terhadap satu anggota keluarga akan dimaknai sebagai 

pelecehan terhadap semua keluarga dalam kampung tersebut. 

Selain Kampong Meji ada juga Tanean Lanjeng, apa bila dilihat dari sejarah dan 

susunan keluarga yang bermukim di dalamnya, Tanean Lanjeng hanya dibangun oleh 

suatu keluarga yang memiliki banyak anak perempuan. Artinya anak perempuan yang 

telah menikah tetap tinggal di pekarangan orang tuanya, sedangkan anak laki-laki 

yang sudah menikah pindah ke pekarangan istri dan mertuanya, sedangkan untuk 

membangun Tanean Lanjeng hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu secara 

perekonomian, oleh karena itu Tanean Lanjeng dalam satu desa biasanya tidak lebih 



 

 

10 
 

dari tiga bahkan tidak ada. Memperhatikan struktur formasi dan dasar pembentukan 

pola pemukiman Tanean Lanjeng, tampak jelas bahwa dalam ideologi keluarga 

Madura, anak perempuan memiliki perhatian dan proteksi secara khusus (Hastijanti, 

2005 : 16). 

Selain Kampong Meji dan Tanean Lanjeng ada juga pondok pesantren, 

masyarakat Madura mengklasifikasikan dirinya menjadi tiga klasifikasi dalan dimensi 

agama yakni, santre (santri) dan benni santre (bukan santri). Kelompok santre bisa 

terdiri dari parjaji (kalangan atas) dan oreng kene’ (kalangan bawah), begitu pula 

dengan kelompok benne santre. Dalam konteks ini kiai (kiyae) merupakan kelompok 

masyarakat yang berada di lapisan sosial teratas, sedangkan santre berada di lapisan 

bawah. Diantara keduanya terdapat bhindarah yang dianggap kelompok lapisan 

menengah. Keyae, menunjuk kepada kepada orang-orang yang dikenal sebagai 

pemuka agama atau ulama karena menguasai ilmu agama islam. Kiyae selalu 

mendapat kunjungan orang, baik dari lingkungan orang setempat maupun wilayah 

lain, termasuk dari luar Madura. Umumnya mereka meminta berkah untuk 

keselamatan, bagi para (calon) pelaku carok, selain meminta “restu”, juga meminta 

“pagar diri” dimantrai dan meminta azimat untuk keselamatan dan kekebalan 

(Hastijanti, 2005). 

Kelebihan penelitian ini adalah menjelaskan secara detail tentang carok dari sudut 

pandang tempat tinggal. Dengan demikian dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya dalam melihat carok secara lebih spesifik. Kelemahan penelitian ini 

adalah tidak melihat kemungkinan perubahan pemukiman ditahun-tahun berikutnya. 

Sehingga kemungkinan dampak carok pada pemukiman pun akan berubah.  
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Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian dari Rokhyanto dan Marsuki 

(2015) dengan judul Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok. Latar 

belakang penelitian ini adalah berbagai pandangan masyarakat mengenai tradisi 

carok yang terkesan kasar dan brutal sebagai adat masyarakat Madura. Tradisi carok 

berupa pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku memunculkan stereotype bahwa 

masyarakat Madura adalah masyarakat yang kasar dan pendendam.Sehingga 

penelitian ini pun memfokuskan pada pandangan masyarakat Madura sendiri 

terhadap budaya carok tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif-kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah multistage 

sampling yang didasarkan pada keterwakilan aspek. 

Hasil penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian, yakni melihat sikap individu 

terhadap carok dan sikap juga melihat sikap kelompok. Sikap individu menunjukkan 

bahwa sebanyak 75% masyarakat Madura tidak bangga atas budaya carok. Kemudian 

sebanyak 60% memilih tidak akan melakukan carok untuk menyelesaikan masalah, 

dan 77,38% memilih menyelesaikan masalah secara bijak. Terakhir, 77,40% 

beranggapan bahwa carok memang bertentangan dengan hukum agama dan hukum 

Negara.  

Pandangan secara kelompok pun menunjukkan hasil yang signifikan, bahwa 

sebagian besar masyarakat menolak carok sebagai budaya adat Madura. Persentase 

menunjukkan sebanyak 64,16% menolak carok  sebagai budaya masyarakat Madura. 

81,11% menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat Madura adalah orang yang 

cinta damai. Kemudian sebanyak 86,11% menyatakan bahwa carok tidak mewakili 

masyarakat Madura. Terakhir, sebanyak 82,44% menyatakan bahwa carok adalah 
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perbuatan keji dan melanggar hukum. Dengan demikian, secara garis besar 

menunjukkan bahwa masyarakat Madura sendiri sebenarnya tidak menyukai tradisi 

carok menjadi bagian masyaraka dan menolak carok adalah identitas masyarakat 

Madura. 

Kelebihan penelitian ini adalah melihat budaya carok dari sudut pandang 

masyarakat Madura sendiri hasil dari penelitian ini yakni melihat perubahan cara dan 

motif dalam melakukan carok sehingga memiliki perbedaan dan kelebihan tersendiri 

dibandingkan penelitian sebelumnya. Selain itu metode penelitian yang 

menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif menghasilkan data yang kompleks 

dimana pandangan masyarakat dapat terdeskripsikan secara konkrit melalui angka 

yang dideskripsikan kembali. 

Berikut adalah tabel perbandingan dengan penelitian terdahulu : 

Tabel 2. 1.Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

Nama Retno Hastijanti 

(2005) 

Rokhyanto & 

Marsuki 

(2015) 

Moh. Rifai  

(2016) 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Ritual Carok 

Terhadap Permukiman 

Tradisional Madura 

Sikap Masyarakat 

Madura Terhadap 

Tradisi Carok 

Perubahan Cara 

Dalam 

Melakukan Carok 

Fokus Ritual carok yang 

menentukan tata letak 

pemukiman masyarakat 

Madura yang menjadi 

salah satu faktor 

pelestari budaya carok 

Melihat pandangan 

masyarakat Madura 

terhadap carok 

sebagai identitas 

Madura 

Perubahan cara 

dalam melakukan 

carok 

Teori / konsep Village Structure 

(Levi-Straus) 

Konsep kekerasan Pilihan rasional 

(James Coleman) 

Metode Kajian Kritis wacana Fenomenologi Studi Kasus 

Hasil Tata bangunan letak 

pemukiman masyarakat 

Sebagian besar 

masyarakat Madura 

Motif dalam 

melakukan carok 
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tradisonal Madura 

diklasifikasikan 

berdasarkan 

pelaksanaan carok. 

menolak carok 

sebagai bagian dari 

Identitas Madura. 

mulai mengalami 

perubahan di 

kalangan 

masyarakat Desa 

Kembang Jeruk 

Madura 

Persamaan Mengkaji carok dari 

berbagai aspek sosial 

budaya. 

Mengkaji budaya 

carok 

Mengkaji pilihan 

rasional dalam 

melakukan carok. 

Perbedaan Melihat dampak carok 

pada pemukiman  

tradisional masyarakat 

Madura 

Melihat pandangan 

masyarakat Madura 

sendiri tentang 

budaya carok 

Melihat tindakan 

rasional aktor  

dalam melakukan 

carok. 
Sumber : Olah Data Pribadi 2016 

 

2.2 Definisi Konseptual 

2.2.1 Budaya 

Budaya seringkali diartikan sebagai wujud dari karya seni yang berbentuk 

materi. Pada masyarakat awam, budaya diidentikkan sebagai kesenian daerah. 

Budaya atau kebudayaan sering berbeda dibandingkan disiplin ilmu lainnya. Kadang-

kadang pengertiannya hanya dibatasi pada suatu yang indah seperti candi, tarian, seni, 

sastra dan filsafat. Sebagai preferensi umum, budaya dapat dilihat sebagai sebuah 

pembentukan kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu perilaku pribadi yang artinya 

kebiasaan antara satu orang dengan orang lain akan berbeda. 

 Kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain 

yang semasyarakat. Bahkan secara lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan 

atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain bahkan 

mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh 

seseorang, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, 
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sehingga tingkah lau atau tindakan masing-masing dapat diatur dan itu semuanya 

menimbulkan norma atau kaidah (Soekanto, 2003: 179-180). Kaidah yang timbul dari 

masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat disebut sebagai adat istiadat. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa budaya tercipta dari kebiasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

Carok secara epistimologis diartikan juga sebagai budaya, karena diciptakan 

oleh manusia. Lebih jauh, carok tidak hanya dilihat sebagai sebuah budaya tetapi juga 

telah berkembang menjadi sebuah tradisi. Hal ini melihat bagaimana carok telah 

bertahan sejak lama dimana keberadaannya terus dipertahankan hingga saat ini. 

2.2.2 Carok 

Pertengkaran  yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang hanya 

dilakukan oleh laki-laki yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa terkait harga 

diri masyarakat Madura (Wiyata, 2002). Carok sudah lama ada di Madura semenjak 

mandor kebun tebu di pasuruan yang bernama Sakera melakukan pemberontakan 

terhadap Belanda. Celurit sendiri menandakan perlawan dari rakyat jelata yang 

dipelopori oleh Sakera, sehingga carok ada sampai saat ini di Madura, dan 

masyarakat Madura melakukan carok dalam menyelesaikan sengketa terkait harga 

diri. 

Carok adalah salah satu tradisi Madura yang berbenturan dengan peraturan 

Negara karena dalam budaya carok terkandung unsur kekerasan dan penganiayaan, 

sedangkan menurut hukum itu dilarang, namun masyarakat Madura masih 

menerapkan carok dalam menyelesaikan sengketa terkait harga diri meskipun 
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tindakan yang mereka lakukan menyalahi aturan Negara. Arianto dan Krishna (2014) 

menjelaskan bahwa masyarakat Madura setelah melakukan carok dan berhasil 

membunuh musuhnya mereka merasa lega dan puas, mereka merasa harga diri 

mereka yang awalnya rusak menjadi pulih kembali (dalam Wiyata, 2002 : 86). 

Sehingga mereka tidak lagi canggung dalam berinteraksi dengan masyarakat lain 

dikarenakan ia telah menebus nama baik yang tercoreng dengan kematian musuhnya, 

namun apabila ia tidak membalas maka akan dikucilkan oleh masyarakat Madura 

bahkan tidak akan di anggap sebagai masyarakat Madura karena masyarakat Madura 

tidak memiliki sifat penakut terkait penebusan harga diri. 

Masyarakat Madura tidak memiliki cara lain dalam menyelesaikan sengketa 

terkait harga diri kecuali dengan carok, karena menurut masyarakat Madura berduel 

adalah hal yang pantas untuk dilakukan, karena harga diri adalah segalanya bagi 

masyarakat Madura. Meminum atau menjilat darah yang melekat dicelurit bekas 

bacokan adalah keharusan, karena itu sebagai simbol dari kekuatan masyarakat 

Madura yang sudah melakukan carok (Wiyata, 2002). Menurut Huub De Jonge 

(dalam Sutardi, 2007 : 23) tentang perbandingan carok dengan amuk pengertian ini 

terbagi menjadi tiga, diantaranya : 

a. Carok adalah bentuk tindakan yang diterima secara sosial untuk menolong 

diri sendiri, sekalipun penuh kekerasan. Pada hakikatnya, carok adalah 

sebuah perilaku balas dendam atau pembalasan yang memenuhi rasa 

keadilan pelaku carok. 

b. Tindakan menolong diri sendiri dengan cara kekerasan di Madura telah 

berkurang sejak otoritas pusat negara kolonial Hindia Belanda dan 
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kemudian negara Indonesia merdeka. Semakin mengokohkan kehadirannya 

di Pulau Madura. Setelah hampir 200 tahun berlangsung apa yang disebut 

sebagai swatantra atau pemerintahan otonom, pemerintah kolonial 

memberlakukan penjajahan langsung pada akhir abad ke 19. 

c. Carok masih dilakukan dalam konflik-konflik yang mengandung perbedaan 

pendapat tentang keseriusan hukuman dan tindakan penghukuman antara 

pemerintah dan komunitas setempat. 

Terdapat tata cara yang dilakukan saat akan melakukan carok seperti, berhadap-

hadapan satu lawan satu, ataupun satu lawan dua, membuat janji disuatu tempat dan 

melakukan carok dan ada juga yang langsung didatangi kerumahnya seperti 

pertarungan yang terjadi antara Mat Tikan dengan Mukarrom dan Kamaluddin di 

tahuan 1998 an (Wiyata, 2002 : 104-105). Sementara terdapat perbedaan tata cara 

carok yang dilakukan tahun 1998 an dengan tahun 2000 an. Contoh kasus pada tahun 

2015 adalah terjadinya carok massal yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dan 

menewaskan dua orang warga (okezone.com, 2015).  

2.3 Teori 

2.3.1 Pilihan Rasional (James Coleman) 

 Dalam teori James Coleman tentang tindakan rasional nilai, dijelaskan bahwa 

manusia dalam menentukan tindakannya adalah untuk mencapai tujuannya. Dalam 

bertindak, manusia memiliki rasionalitasnya masing-masing. Ada dua unsur yang 

yang menjadi hal utama dalam teori pilihan rasional Coleman ini, yakni individu dan 

sumber daya (Ritzer, 2004 : 394). Individu memanfaatkan sumber daya untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya disini adalah sesuatu yang dapat 

dikontrol oleh aktor. Teori ini menitik beratkan pada pilihan rasional individu yang 

berorientasi pada ekonomi. 

Tidakan makro sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau aktor 

yang tindakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu, di mana untuk mencapai 

tujuan tersebut dapat melanggar norma. Perilaku kolektif adalah salah satu tindakan 

makro yang dilakukan oleh aktor pada individu lain, sehingga memudahkan si aktor 

mencapai tujuannya. Sedangkan mikro sendiri adalah tindakan yang awalnya 

dilakukan oleh satu aktor atau individu dalam mencapai tujuannya masuk dalam 

sistem budaya masyarakat yang ada sehingga ada nilai baru dalam budaya tersebut 

yang dilakukan oleh para pengikutnya. Sehingga tindakan yang awalnya dilakukan 

oleh satu orang dapat dilakukan oleh semua orang yang menganut  budaya dalam 

masyarakat tertentu. 

Menurut Coleman, semua hak dan sumber daya ada di tingkat individu. Artinya 

individu memiliki peranan penting dalam mengendalikan sumber daya sebagai 

pilihan rasionalnya. Teori pilihan rasional ini sebenarnya berfungsi untuk 

menjelaskan serentetan fenomena di tingkat mikro-mako. Artinya, tindakan aktor 

dapat mempengaruhi perilaku di sistem sosialnya. Pada tingkat makro-mikro, 

Coleman berusaha melihat bagaimana cara sistem memaksa orientasi dari aktor 

tersebut. Terdapat tiga hal penting yang diuraikan Coleman berhubungan dengan 

pilihan rasionalnya, yakni perilaku kolektif, norma dan aktor korporat. 

Perilaku kolektif ini adalah bentuk perilaku ditingkat makro, dan menurut 

Coleman sendiri pilihan rasional ini dapat menjelaskan fenomena pada tingkat makro 
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tersebut. Menurut Coleman, tindakan aktor yang dilakukan pada tingkat makro adalah 

bentuk tindakan terhadap aktor yang lain yang dilakukan secara sepihak bukan 

sebagai tindakan yang bersifat timbal balik (dalam Ritzer, 2004 : 396). Hal ini adalah 

cara untuk mencapai tujuan dari aktor tertentu dengan melibatkan aktor lain jika 

dilihat dari Teori Pilihan Rasional . 

Aktor pada tindakan carok tersebut adalah pelaku yang mengajak dan yang 

diajak. Pelaku yang mengajak aktor lain memiliki motif untuk menjaga keselamatan 

diri dan keluarganya, salah satuntya dengan meminta bantuan pada aktor lain untuk 

meminimalisir kekalahan. Sedangkan motif bagi aktor yang diajak adalah atas dasar 

pertemanan yang kuat. Tujuan pelaku menerima ajakan carok tersebut salah satunya 

sebagai modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya. 

Yang kedua adalah norma. Coleman berusaha melihat bagaimana norma dalam 

masyarakat itu terbentuk dan bertahan pada kelompok aktor yang dianggap rasional. 

Menurut Coleman, norma tersebut dibuat dan dipertahankan oleh sekelompok orang-

orang yang melihat keuntungan dari norma tersebut. Artinya, mereka biasa 

mengendalikan perilaku seseorang melalui norma untuk mencapai tujan tertentu. 

Yang ketiga adalah aktor korporat. Hal ini diungkapkan oleh Coleman untuk 

menjelaskan kehidupan masyarakat modern, dimana pada kehidupan modern aktor 

kolektif memiliki peran yang penting dalam tindakan rasional individu. Aktor 

korporat ini dapat mengendalikan sumber daya, peritiwa dan kepentingan terhadap 

sumber daya tersebut dan memiliki kemampuan mengambil tindakan melalui untuk 

mencapai kepentingan melalui pengendaliannya tersebut (Ritzer, 2004 : 399). 
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Penelitian ini ingin melihat bagaimana pilihan rasional pelaku carok dalam 

melakukan tindakan carok yang mengajak orang lain. Peneliti ingin melihat motif 

dari pelaku carok sehingga memilih melakukan carok dengan cara yang berbeda dari 

sebelumnya. Pada kasus ini, peneliti ingin melihat pilihan rasional dari pelaku. Pada 

teori pilihan rasional ini menjelaskan bagaimana setiap tindakan individu berdasarkan 

pada pilihan-pilihan yang dianggap lebih tepat dan lebih menguntungkan dengan 

mengandalkan  sumberdaya. Sehingga peneliti tertarik melihat hal menguntungkan 

apa yang menjadi pertimbanganan pelaku carok tersebut. 
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2.4 Alur Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 1Alur Berpikir 

 

Keterangan : 

  :Ranah penelitian   

  : Fokus penelitian 

  : Perubahan motif carok 

 

Tradisi Carok 

              Tahun 1998 

1. Masalah istri, harta (harga diri) 

 

Tahun 2000 an 

1. Tidak lagi harus masalah istri dan harta 

(hal kecilpun jadi carok) 

 

Tindakan Rasional (James Coleman) : 

1. Aktor memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, seperti kekuasaan untuk mengajak pihak 

lain dalam melakukan tindakan carok. 

2. Pelaku carok  berfikir rasional dengan mengajak orang lain untuk melakukan carok dengan 

pertimbangan keselamatannya. 

3. Aktor juga memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengajak orang lain dalam 

melakukan carok 

             Motif  
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Proses alur berpikir diatas melihat perbedaan motif dalam tradisi carok di 

Madura pada tahun 1998 an dan tahun 2000 an. Perbedaan motif carok tersebut 

berdampak  pada pilihan rasional pelaku carok. Pada perubahan motif tersebut 

melibatkan pelaku-pelaku lain, seperti munculnya pelaku kedua yang membantu 

pelaku utama  dalam carok tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam alasan 

pelaku kedua sehingga ikut melakukan carok, padahal tidak ada urusan kepentingan 

apapun dari pelaku kedua dengan korban. Seperti yang dijelaskan pada kajian Teori, 

bahwa pilihan rasional dari James Coleman bahwa tindakan individu didasarkan pada 

kepentingan. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat motif kepentingan apa yang 

mendasari pelaku dalam melakukan carok tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti obyek yang bersifat 

ilmiah. Menurut Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

metode yang menekankan pada desain riset dan penggunaan pendekatan yang khas 

dalam penelitiannya, pengumpulan data dalam lingkungan ilmiah yang peka terhadap 

masyarakat, serta analisis data yang bersifat induktif dan deduktif (Cresswel, 2014). 

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti 

mengajukan pertanyaan ketika wawancara, mengumpulkan data yang spesifik dari 

para partisipan, menganalisis data secara induktif dimulai daritema-tema khusus ke 

tema-tema umumdan menafsirkan makna data. Alasan peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif ini untuk lebih memahami permasalahan utama yang menjadi 

latar belakang penelitian ini yakni melihat pilihan rasional aktor dalam melakukan 

carok. Karena pendekatan studi kasus akan mengulas secara mendalam, sehingga 

peneliti akan mencari variabel apa saja yang berkaitan dengan tema penelitian yang 

akan diangkat oleh peneliti, sehingga data yang dibutuhkan peneliti akan terpenuhi 

dengan jumlah yang diinginkan peneliti. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Untuk pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi 

kasus menitik beratkan pada proses, aktifitas dan peristiwa yang kontemporer serta 
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lebih eksploratif (Yin, 2012 : 4). Bodgan (1990) mendefinisikan studi kasus sebagai 

kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa tertentu (dalam Idrus,  2009:57). 

Bodgan (1990) mendefinisikan studikasus sebagai kajian yang rinci atas suatu 

latar atau peristiwa tertentu.Robson (1993) lebih memposisikan studikasus sebagai 

suatu strategi untuk melakukan penelitian. Ary (1982) menyatakan bahwa studi kasus 

adalah suatu penyelidikan intensif tentang seorang individu, namun studi kasus 

terkadang juga dipergunakan untuk menyelidiki unit sosial yang kecil seperti 

keluarga, sekolah, kelompok-kelompok “geng” anak muda. 

Ada tiga tipe studi kasus yang dikenal, yaitu sebagai berikut. 

1. Studi Kasus Intrinsik 

Adapun yang dimaksud dengan studi kasus intrinsik adalah studi kasus 

yang menekankan pada pemahaman (verstehen) yang mendalam terhadap 

kasus tunggal yang menyebabkan kasus tersebut menarik. Tujuan desain 

ini tidak dimaksudkan untuk memahami konstruk abstrak atau fenomena 

umum yang diharapkan dapat dilakukan generalisasi, melainkan lebih 

ditekankan pada kepentingan intrinsik, dan menghilangkan generalisasi, 

serta tidak dimaksudkan untuk membentuk teori baru. 

2. Studi Kasus Instrumental  

Desain studi kasus ini secara spesifik bersebrangan dengan studi kasus 

intrinsik. Studi kasus instrumental justru menekankan pada kasus tunggal 

yang dimaksudkan untukmendeskripsikan atau menguraikan secara detail 

sehingga dapat membentuk suatu konstruk ataupun memperbaiki teori. 
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3. Studi Kasus Kolektif  

Desain studi kasus ini sama dengan studi kasus instrumental. 

Perbedaannya ialah bahwa studi kasus kolektif lebih tertarik mempelajari 

kasus secara bersama, agar dapat meneliti fenomena, populasi, atau 

kondisi umum.Dengan begitu, studi kasus desain kolektif ini tidak hanya 

mempelajari satu kasus tertentu saja, tetapi beberapa kasus. (Idrus, 2009, 

58 ). 

Pada tahap ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan studi kasus intrinsik, 

karena peneliti melihat bahwa kasus carok tersebut merupakan sebuah kasus yang 

unik dimana tidak terjadi di wilayah lain. Selain itu, pada kasus ini peneliti melihat 

teori sebagai sebuah acuan untuk mengkaji fenomena carok yang terjadi.Sehingga 

teori berfungsi untuk menguatkan proposisi dari peneliti. Dengan menggunakan 

pendekatan ini, diharapkan peneliti lebih mampu memahami secara rinci tentang 

bagaimana pilihan rasional aktor dalam melakukan carok di Desa Kembang Jeruk. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti terletak di Desa Kembang Jeruk, 

Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura.Alasan peneliti memilih lokasi 

ini adalah karena carok di Desa Kembang Jeruk. Dimana para pelaku dalam 

melakukan tindakan carok tidak sesuai dengan tata carok yang semestinya, yakni 

berhadapan satu lawan satu tetapi memilih mengajak orang lain atau menyuruh orang 

lain dalam melakukan carok.. 
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3.4 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan untuk melihat pilihan rasional pelaku carok di Desa 

Kembang Jeruk. Masyarakat di Desa Kembang Jeruk memiliki motif beregam dalam 

melakukan carok yang berbeda dengan masyarakat pada tahun 1998 an. Perubahan 

motif tersebut mengakibatkan beberapa masalah yang seharusnya diselesaikan 

dengan cara kekeluargaan nemun diselesaikan dengan carok misalnya saja masalah 

saling senggol disebuah acara,masalah kebut kebutan dan sebagainya. 

 

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data 

Pada pendekatan studi kasus terdapat enam jenis tekhnik pengumpulan data, 

yakni dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi 

partisipan hingga perangkat-perangkat fisik lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti 

(Yin, 2013 : 101). Sementara pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga 

tekhnik pengumpulan data, yakni  (Yin, 2013 : 111) : 

 

3.5.1 Observasi Non Partisipan 

Observasi non partisipan adalah jenis pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian. Penggunaan tekhnik observasi 

ini adalah untuk melihat keadaan sebenarnya dari wilayah yang ingin diteliti. 

Observasi yang dilakukan peneliti di Desa Kembang Jeruk telah dilakukan jauh-jauh 

hari. Selain itu, desa Kembang Jeruk menjadi tempat tinggal peneliti sehingga 

memudahkan proses observasi. 
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3.5.2 Wawancara 

Pada tekhnik wawancara ini, peneliti dapat mengajukan pertanyaan kepada 

informai tergantung kebutuhan peneliti. Namun pertanyaan dapat disesuaikan agar 

tetap memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah tekhnis pengumpulan data dengan memanfaatkan 

berbagai jenis media seperti foto hingga rekaman. Selain sebagai bukti empiris, 

dokumentasi juga digunakan oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Yin, 

2013 : 102). Dokumentasi pada penelitian ini adalah rekaman wawancara dengan 

informan. 

3.6 Teknik Penentuan Informan 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik penentuan informan berupa 

purposive sampling. Peneliti dapat menentukan informan berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan  yang peneliti ambil adalah para 

pelaku carok yang penah melakukan carok di era 1990-2000 dan motif mereka 

melakukan carok. Sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan 

peneliti dan menjawab rumusan masalah. 

1. Informan kunci 

Informan kunci digunakan untuk menjadi petunjuk bagi peneliti dalam 

menentukan informan utama. Informan kunci adalah orang yang 

mengantarkan peneliti untuk lebih memahami keadaan sosial dari lokasi 
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penelitian yang akan diteliti. Informan kunci pada penelitian ini ialah bapak 

Asnawi, berusia 50 tahun selaku tokoh masyarakat setempat. 

 

 

2. Informan utama 

Informan utama adalah orang yang terlibat langsung dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Informan utama pada penelitian ini adalah 

para pelaku carok yang memiliki perubahan motif ditahun-tahun belakangan 

ini di Desa Kembang Jeruk: 

1. Saturi (30 th) 

Informan pertama adalah Bapak Diri, seorang kepala rumah tangga dengan 1 

anak. Bapak Diri ini pernah melakukan carok di tahun 2001 lalu, dimana pada tahun 

tersebut dia menjadi pelaku carok yang mengakibatkan terbunuhnya orang lain 

karena perbuatannya, Bapak Diri melakukan carok atas dasar atau motif yang bisa 

dikatakan sepele yakni, adiknya ditampar orang di acara remoh. Masalah tersebuut 

terbilang kecil dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun Bapak Diri tidak 

mengindahakan hal tersebut dia bersikeras harus membunuh orang yang menampar 

adiknya, bapak diri benar-benar membunuh musuhnya dengan memenggal kepalanya 

hingga putus. 

2. Diri (35 th) 

 Informan kedua adalah Bapak Saturi, seorang pemuda yang belum 

menikah dan dia tinggal bersama 3 adik dan ibunya ayahnya sudah lama meninggal 

dunia. Bapak Saturi pernah melakukan carok di tahun 2003 lalu. Dimana pada tahun 
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tersebut dia melakukan carok atas dasar atau motif yang sepele yakni, memukul 

pelaku perusak pipa air yang ada dikampunya yang berujung carok. Keluarga korban 

tidak terima dan menantang carok sehingga perkelahianpun tak terhindari, namun 

Bapak Diri memenangkan duel dia berhasil merobek perut musuhnya namun dia 

tidak mebunuhnya hanya meberikan sayatan yang lumayan dalam di perut 

korbannya. 

3. Mat Sabhi (40 th) 

Informan ketiga adalah Bapak Mat Sabi seorang kepala keluarga yang tinggal 

bersama  satu anak perempuan, mantu dan kedua cucunya sedangkan istrinya 

bekerja di Arab Saudi. Bapak Mat Sabi pernah melakukan carok di tahun 2005 lalu 

dimana dia melakukan carok karena diajak temannya yang dia anggap saudara, 

sehingga dia melakukan carok bukan atas dasar harga dirinya yang dilecehkan 

namun karena ingin membantu teman yang dianggapnya saudara. Mat Mabi 

melakaukan tidakan tersebut ingin menanam modal sosial sehingga disaat dia 

mengalami kesulitan aka nada yang membantu. 

Pelaku carok yang membela harga diri yang tercoreng (penyerobotan istri dan 

harta) carok sebelum tahun 2000-an: 

1. Ratijo (70 th) 

Informan pertama adalah Mbah Ratijo, seorang kepala rumah tangga dengan 3 

anak dan kelima cucunya Mbah Ratijo pernah melakukan carok pada th 1998 lalu. 

Motif yang mendasari dia melakukan carok yakni, dituduh penghianat partai dan 

difitnah mengambil istri orang. Tepatnya di lapangan upara Desa Kembang Jeruk saat 
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dia mau pulang solat ada yang menyerang dari belakang, namun serangan yang 

dilakukan pelaku tidak bisa melukai Mbah Ratijo, diakrenakan dia memiliki ilmu 

kebal setelah tusukan tersebut tidak bisa melukainya akhirnya dia merebut senjata 

yang dipegang pelaku dan membuangnya setelah itu Mbah Ratijo menebaskan celurit  

yang dia pegang sehingga pelaku penyerangan meninggal dilokasi.  

 Bedahalnya dengan kasus fitnah perebutan istri orang Mbah Ratijo langsung 

mendatangi rumah pelaku fitnah dan mengajaknya duel. “ kaluar setan mon lakek 

mayuh acarok le etemoh sekemah se lekek so se binik.” Keluar setan kalau memang 

kamu laki-laki ayo kita duel (carok) biar kelihatan siapa yang laki-laki dan 

perempuan. akhirnya tidak lama dari tantangan Mbah Ratijo keluar musuhnya dengan 

memegang celurit ditangannya, carokpun terjadi setelah hampir 1 jam melakukan 

carok Mbah Ratijo memenangkan duel tersebut. 

2. Abdul Ghani (80 th) 

Informan kedua adalah Mbah Abdul Gani, seorang kepala rumah tangga yang 

tinggal dengan istri, dua cucu dan mantunya. Mbah Abdul Ghni penah melakukan 

carok di tahun 1999 lalu, dia melakukan carok karena istrinya digoda orang lain di 

pasar sehingga dia geram dan tidak terima dengan tindakan pelecehan terhadap 

istrinya. Akhirnya Mbah Abdul Ghani menangtang orang tersebut untuk melakukan 

carok dan meminta menentukan lokasi dan waktunya, setelah melakukan kesepakan 

mereka datang ketempat janjian tersebut dan akhirnya duelpun terjadi yang 

dimenangkan Mbah Abdul Ghani meskipun dia menang dan berhasil membunuh 

musuhnya, namun dia mengalami luka serius dibagian tangan dan punggungnya. 
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3. Informan tambahan 

Informan tambahan adalah informan yang tidak terlibat langsung 

dalam permasalahan penelitian tetapi mampu memberikan keterangan 

tambahan untuk memperkuat data penelitian. 

1. Dahlan (45 th) 

  Informan tambahan yang pertama adalah Bapak Dahlan, dia seorang kepala 

rumah tangga yang tinggal bersama satu anak laki-laki dan istrinya, dia adalah salah 

satu orang yang penah melihat kejadia carok secara langsung yang dilakukan oleh 

informan utama. 

2. Sawerdi (38 th) 

Informan tambahan yang kedua adalah Bapak Sawerdi, dia seorang kepala 

rumah tangga yang tinggal bersama satu anak perempuan dan istrinya, dia adalah 

salah satu orang yang penah melihat kejadia carok secara langsung yang dilakukan 

oleh informan utama. 

3. Hasyim Manaf (28 th) 

Informan tambahan yang ketiga adalah Kakak Hasim Manaf, dia anak dari 

suami istri yang bernama Nahrawi dan Mut, dia adalah salah satu orang yang penah 

melihat kejadia carok secara langsung yang dilakukan oleh informan utama. 

 

4. Hadari (80 th) 

Informan tam bahan yang keempat adalah Mbah Haderi, dia seorang kepala rumah 

tangga yang tinggal istrinya (di Malaysia), dia adalah salah satu orang yang penah 

melihat kejadia carok secara langsung yang dilakukan oleh informan utama. 
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5. Subah (67 th) 

Informan tambahan yang kelima adalah Bapak Subeh, dia seorang kepala 

rumah tangga yang tinggal bersama dua anak dan istrinya, dia adalah salah satu orang 

yang penah melihat kejadia carok secara langsung yang dilakukan oleh informan 

utama. 

3.7 Teknik Analisa Data 

 Dalam pendekatan study kasus (case study) terdapat tiga tekhnik analisis yang 

digunakan yakni penjodohan Pola, pembuatan penjelasan/eksplanasi dan analisis 

deret waktu (Yin, 2013 : 140). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua tekhnik 

analisis data yakni penjodohan pola dan analisis deret waktu. Peneliti ingin melihat 

relevansi antara teori/konsep pilihan raisonalnya James Coleman dengan temuan data 

dilapangan, dan alasan peneliti memilih teknik analisis deret waktu adalah untuk 

melihat kejadian dimasa lalu dan masa sekarang, untuk melihat perbedaan cara 

masyarakat dalam melakukan carok. Setelah itu peneliti dapat menyimpulkan 

perbedaan yang ada di masa lalu dan sekarang. 

a. Penjodohan Pola 

Tekhnik penjodohan pola ini digunakan untuk mencocokkan teori dan konsep 

dengan pertanyaan yang diajukan. Penjodohan pola ini dimaksudkan untuk 

menemukan benang merah antara jawaban informan dengan teori yang digunakan 

pada penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti akan mencocokan jawaban dari 
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informan dengan teorinya James Coleman pilihan rasional apakanteori ini relevan 

untuk digunakan dalam penelitian ini. 

1. Lebih memikirkan keselamatan. 

2. Memikirkan keluarganya.  

 

b. Analisis Deret Waktu 

Tekhnik ini adalah metode analisis untuk mendapatkan data secara lebih rinci 

dengan cara menderetkan waktu hingga ke masa lalu untuk membandingkan dengan 

masa saat penelitian dilakukan. Analisis ini dapat berupa menyusun kembali 

kejadian-kejadian dimasa lalu, ataupun dapat menggunakan penelitian lain yang 

dilakukan di masa lalu. Melihat pilihan rasional aktor dengan cara membandingkan 

tata cara carok tahun 1998 an dengan 2000 an. Karena di tahun 1998 an pelaku carok 

mulai ekspose ke media sehingga jumlah korban dan pelaku dapat diketahui dan 

berbagai motif mereka melakukan carok. Sedangkan di tahun 2000 an para pelaku 

carok memiliki cara yang berbeda dengan tahun 1990 an, sehingga peneliti memilih 

tahun 1998 an dan 2000 an untuk menjadi acuan dalam menganalisis data. 

3.8 Tekhnik Keabsahan Data 

 Dalam menguji  keabsahan data pada pendekatan studi kasus, dapat 

digunakan tekhnik triangulasi Denzin (1981) (dalam Idrus, 2009 : 145). Tekhnik 

triangulasi data ialah mencari keabsahan data dengan cara mencari pembanding. 

Tekhnik triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber. 
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Triangulasi sumber berusaha untuk memastikan bahwa data yang diperoleh 

telah benar-benar valid. Dengan tekhnik keabsahan data ini, peneliti akan 

membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang 

lain untuk mencari persamaan maupun perbedaannya. Peneliti akan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada informan pendukung yang sekiranya memberikan 

kepastian kepada peneliti, terkait jawaban dari informan utama apakah jawabannya 

benar atau tidak. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Kondisi Masyarakat Desa Kembang Jeruk 

Batas-batas wilayah Desa Kembang Jeruk ialah sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Tapaan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatra Timur, sebelah 

barat dengan Desa Asemjaran dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Morbatoh. 

Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten terdekat sejauh 100 km atau sekitar 1,5 jam. 

Transportasi umum yang digunakan menuju desa ini ialah angkutan umum maupun 

ojek yang ada di pangkalan-pangkalan tertentu. Kondisi cuaca di Desa Kembang 

Jeruk terbilang panas dengan curah hujan yang tidak menentu. 

Desa Kembang Jeruk merupakan salah satu dari 20 desa di Kecamatan 

Banyuates, yakni Desa Asemjaran, Desa Banyuates, Desa Batioh, Desa Jatra Timur, 

Desa Lar Lar, Desa Masaran, Desa Montor, Desa Morbatoh, Desa Nagasareh, Desa 

Nepa, Desa Olor, Desa Planggaran Barat, Desa Planggaran Timur, Desa Tapaan, 

Desa Tebanah, Desa Terosan, Desa Tlagah, Desa Tolang dan Desa Trapang. Luas 

lahan Desa Kembang jeruk yakni 11.639 ha/m2 dengan luas lahan pemukiman yakni 

35,50 ha/m2. Luas lahan persawahan seluas 50,85 ha/m2 dan lahan kering yang 

terdiri dari tegal/ladang seluas 30,04 ha/m2. Berikut adalah peta Desa Kembang 

Jeruk. 
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Gambar 4. 1Peta Desa Kembang Jeruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google Map Tahun 2016 

Secara demografi, jumlah penduduk di Desa Kembang Jeruk berdasarkan 

profil desa berjumlah 3707 jiwa yang terdiri dari 1873 jiwa laki-laki, dan 1834 jiwa 

perempuan, serta terdapat 1150 kepala keluarga. Menurut wawancara dengan bapak 

Darwis (wawancara tanggal 30 Desember 2016) menjelaskan bahwa sering terjadi 

carok di Desa Kembang Jeruk, namun tidak tertera pada data statistic desa. 

Menurutnya, Penyebab carok sebagian besar dikarenakan hal sepele yang tidak lagi 

hanya karena sengketa istri dan harta saja. Salah satu contohnya  adalah saling 

senggol di arena sabung ayam. Hal-hal semacam itu yang bisa memicu terjadinya 

carok.  

Menurut pak Darwis, carok sejatinya dilakukan dengan cara satu lawan satu 

dengan cara janjian terlebih dahulu dan masalahnya terkait istri. Namun pada 

kejadian carok yang biasa terjadi di Desa Kembang Jeruk  dilakukan dengan cara 
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keroyokan hingga bisa dikatakan tawuran. Dengan demikian pelaku carok jelas 

mengajak orang lain membantu membunuh lawannya. Hal tersebut didasarkan atas 

ikatan pertemanan yang sangat erat, dimana pada konsep persaudaraan orang Madura 

bahwa teman baik sudah dianggap sebagai saudara. Dengan dasar ikatan ini, maka 

pelaku carok bisa mengajak orang lain yang dianggap saudaranya untuk melakukan 

carok tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Diri (32 thn) yang pernah 

melakukan carok : 

“…saya dulu waktu carok karena adik saya ditampar sama orang mat. Adik 

saya dikatain sama orang itu mat, katanya kalo salah satu keluargamu kamu 

gak terima suruh kesini, kita carok katanya. Akhirnya saya panas kan mat, 

terus saya hubungi temen-temen saya buat ikut carok. Orang itu kan suruh 

kerumahnya mat, saya khawatir juga lah nanti dia keroyok saya disana. 

Akhirnya saya ngajak temen buat bantuin.” (Wawancara tgl 19 Desember 

2016) 

 

Sementara itu, tingkat angkatan kerja di Desa Kembang Jeruk dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4. 1Angkatan Kerja Desa Kembang Jeruk 

No  Usia Angkatan Kerja Laki-

laki 

Perempuan Total 

1 18-56 

Tahun 

Buta aksara dan huruf/angka 

latin 

0 0 0 

2 18-56 

Tahun 

Tidak tamat SD 66 43 109 

3 18-56 

Tahun 

Tamat SD 91 84 175 

4 18-56 

Tahun 

Tamat SLTP/SMP 159 134 293 

5 18-56 

Tahun 

Tamat SLTA/SMA 137 129 266 

6 18-56 

Tahun 

Tamat perguruan tinggi 13 11 24 

Jumlah 466 401 867 
Sumber : Data Profil Desa Kembang Jeruk 2016 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat terbilang 

cukup baik. Hal tersebut terbukti dari tingginya tingkat angkatan kerja yang 

berpendidikan paling tidak SMA. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sumber daya 

manusia yang ada di Desa Kembang Jeruk cukup baik. Selain itu, dengan kuantitas 

sumber daya yang banyak dan kualitas yang bagus, maka diharapkan perekonomian 

masyarakat di Desa Kembang Jeruk dapat meningkat.  

Namun, disatu sisi menunjukkan angkatan kerja di Desa Kembang Jeruk 

adalah dari tamatan SMP/SLTP. Hal ini akan berdampak pada jenis pekerjaan yang 

akan diperoleh oleh angkatan kerja tersebut. Umumnya, angkatan kerja dengan 

pendidikan terakhir tamat SMP hanya akan bekerja sebagai penjaga toko hingga 

buruh bangunan, di mana hal tersebut akan berdampak pada pendapatan dan tingkat 

kesejahteraannya. Dengan rendahnya hasil  pendapatan yang diperoleh, akan 

memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan lain, salah satunya adalah 

melalui carok dengan cara dimintai tolong untuk membunuh korban.  

Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan motif dalam melakukan carok 

dari mulai perekonimian, tata letak rumah, kehidupan sosial mereka. Sehingga 

berbagai motif baru dalam carok bermunculan dari mulai hal kecil sampai yanag 

besar sekalipun, perekonomian masyarakat Desa Kembang Jeruk yang mulai 

mengalami peningkatan tata letak rumah yang berubah yang awalnya ada kampung 

meji dan tanian lanjeng, karena kampong meji menentukan ritual carok dari meminta 

ilmu pada  kiyai, musyawarah sebelum melakukan caok (masalah istri) dan tanean 

lanjeng yang mengidentikan seorang perempuan dalam sebuah keluarga sangat 

dihargai dan istimewa, secara tidak langsung istri adalah salah satu motif utama 
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dalam melakukan carok. Sedangkan saat ini mulai berkurang sehingga 

mengakibatkan perubahan berbagai motif dalam melakukan carok. Sedangkan dalam 

penelitian terdahulu dua aspek tersebut sangat berpengaruh dalam ritual carok 

sehingga dua aspek tersebut tidak lepas dari budaya carok 

4.2 Pembentukan Solidaritas 

Kondisi sosial masyarakat di Desa kembang Jeruk terbilang cukup erat antar 

masyarakat. Masyarakat setempat biasa melakukan gotong royong jika ada kegiatan 

warga, seperti dalam hal memperbaiki jalan yang rusak misalnya. Ikatan 

kekeluargaan masyarakat pun sangat kental, tidak hanya dalam kegiatan sosial saja, 

tetapi berkehidupan antar tetangga pun saling membantu satu sama lain. Seperti 

membantu membersihkan sawah tetangga, membantu acara syukuran hingga 

pembangunan pondok pun dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan 

tingginya solidaritas masyarakat di Desa Kembang Jeruk : 

Gambar 4. 2Kegiatan warga 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2016 

Masyarakat di Desa Kembang Jeruk terdiri dari berbagai macam jenis 

pekerjaan. Wilayah desa yang sebagian besar terdiri dari persawahan menjadi salah 
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satu faktor bidang pertanian menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat setempat. 

Sementara itu, hasil pertanian masyarakat terdiri dari padi, jagung, cabai dan terong. 

Hasil pertanian tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh masyarakat, seperti padi 

dan jagung. Sementara untuk tanaman cabai dan terong biasanya dijual untuk 

menambah penghasilan masyarakat.  Disisi lain, sistem pertanian masyarakat berlaku 

sebagaimana masyarakat pertanian pada umumnya.  Untuk mengolah sawah biasanya 

dilakukan sendiri oleh petani pemilik lahan hingga tahap pembajakan sawah, 

kemudian untuk tahap penanaman bibit padi mengandalkan pekerja. Yang menarik 

adalah ketika tahap panen tiba, tetangga biasanya akan membantu mengarit padi 

(panen) tanpa meminta imbalan sepeserpun. Kegiatan tersebut didasarkan atas rasa 

kekeluargaan antar tetangga.  

Sistem pertanian yang ada di Desa Kembang Jeruk adalah salah satu sarana 

untuk membangun solidaritas antar individu, dari pra pertanian sampai pasca 

pertanian. Pra pertanian yakni dari membajak sawah, mengairi, sampai menanam 

benih padi dilakukan secara gotong royong. pemilik sawah memberikan makan dan 

rokok bagi masyarakat yang melakukan gotong royong, itu adalah salah satu imbalan 

bagi mereka. Disitulah solidaritas antar masyarakat terbangun. 

Pada tahap memanen, masyarakat berbondong-bondong membantu panen 

pemilik sawah, mulai dari membantu mengarit padi sampai memisahkan padi dari 

batangnya. Tindakan yang mereka lakukan tidak untuk meminta imbalan uang, 

namun mereka membantu karena kesadaran yang ada didalam diri mereka. Tidak 

hanya sampai disitu, para perempuan pun juga membantu mencuci padi yang sudah 

dipisahkan dari batangnya di sungai. Pemilik sawah dan masyarakat laki-lakinya 
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memasukan padi yang sudah dicuci kedalam karung, sehingga memudahkan pemilik 

sawah untuk membawa kerumahnya. Pemilik sawah hanya memberikan makanan 

ringan berupa gorengan atau roti, kopi dan air es untuk mereka yang membantunya. 

Sistem pertanian tersebut telah membentuk ikatan solidaritas yang kuat antar 

masyarakat.  

Pembentukan solidaritas masyarakat Desa Kembang Jeruk tidak hanya di 

sawah ataupun saat gotong royong. Namun ada lagi  satu sarana yang tidah kalah 

penting dalam membangun solidaritas diantara mereka yakni, gardu atau tempat 

tongkrongan. Hampir setiap malam meraka melakukan interaksi dari main sampai 

acara makan-makan, permainan yang mereka lakukan main kartu domino, remi tanpa 

ada unsur judi didalamnya. Momen-momen tertentu mereka melakukan dengan 

mengadakan acara makan-makan bersama, mulai dari bakar singkong, jagung, ayam 

sampai memasak kepiting dari hasil tangkapan mereka bersama. 

Bukan tidak mungkin solidaritas yang terbangun diantaranya tidak kuat, 

karena hampir setiap momen mereka lakukan bersama. Gardu adalah salah satu 

sarana terkuat dalam membangun solidaritas dibandingkan tempat yang lain, karena 

di gardu mereka hampir setiap malam mereka berkumpul disana, dari jam 19.00-

02.00 hampir setiap hari dan jam yang sama mereka berkumpul disana. Secara tidak 

langsung solidaritas yang ada dalam masing-masing induvidu semakin hari semakin 

kuat, sehingga jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan ataupun 

membutuhkan bantuan dengan senang hati mereka akan melakukannya, karena 

didasari atas jiwa persaudaraan yang tinggi. 
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4.3 Kejadian Carok di Desa Kembang Jeruk 

 Masyarakat Madura pada umumnya dalam menyelesaikan masalah tertentu 

menggunakan carok dan dalam carok itu sendiri memiliki motif yang berbeda dalam 

melakukannya. Namun beda halnya dengan masyarakat Desa Kembang Jeruk, 

mereka dalam melakukan carok tidak sama dengan yang dijelaskan diatas. Dalam 

melakukan carok pelaku bisa saja menentukan tempat ataupun ditempat mereka 

berada saat itu, menentukan lokasi biasanya meraka sudah merencanakan sesuatu 

sebelum mereka melakukan carok sehingga pelaku akan memiliki keuntungan lebih 

dalam melakukan carok namun apabila mereka melakukan carok ditempat mereka 

berada, bisa saja kemenangan dari salah satu pelaku lebih sedikit dikarenakan belum 

ada perencanaan terlebih dahulu. Senjata yang mereka gunakan dalam melakukan 

carok tergantung senjata apa yang mereka bawa saat itu, misalnya mereka membawa 

pisau kemungkinan mereka menggunakan pisau dalam menyerang musuhnya  

Ketika mereka melakukan janjian mereka dapat menentukan senjata apayang 

akan mereka gunakan dalam menyerang musuhnya.  Masalah yang menyebabkan 

carok saat ini sangatlah bervariasi tidak lagi selalu terkait istri dan harta misalnya 

saja, saling senggol becanda keterlaluan, kesalah fahaman. Beberapa maslah yang 

tidak masuk akal bisa mengakibatkan carok sehingga pelaku carok tidak lagi harus 

terkait istri dan harta dalam melakukan carok, hal kecil saja dapat melakukan carok. 

 Mereka dalam melakukan carok mengajak teman yang sudah mereka anggap 

saudara sendiri, konsep persaudaraan yang mereka gunakan beda dengan konsep 

persaudaraan pada umumnya yang terkadang teman dekat dianggap saudara sehingga 

saat membutuhkan bantuan mereka seperti meminta pada saudaranya sehingga rasa 
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sungkan tidak lagi ada. Meskipun tidak ada hubungan darah, namun hubungan 

persaudaraan yang mereka bangun sudah erat, maka mereka akan menganggap 

saudara. Ketika salah satu dari mereka mengalami kesusahan, maka yang lain akan 

membantu. Bahkan dalam melakukan carok sekalipun mereka dengan senang hati 

akan membantu saudaranya yang sedang ada masalah.  

Persaudaraan yang seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum-

oknum tertentu untuk memuluskan pekerjaannya, seperti halnya dalam melakukan 

carok. Oknum tersebut tidak lagi sungkan untuk mengajak orang yang dianggapnya 

saudara tersebut untuk melakukan carok, dan mereka akan melakukan carok atas 

dasar persaudaraan yang mereka bangun. Sehingga berbagai kesusahan yang terjadi 

pada saudaranya akan dibantu dan diselesaikan secara bersama sekalipun itu masalah 

carok. 

 Contoh beberapa senjata yang mereka gunakan dalam melakukan carok. 

Gambar 4. 3Senjata Carok 

 

 

 

 

 

Sumber : Olah Data Pribadi 2016 

 Gambar diatas menunjukkan senjata yang biasa digunakan dalam melakukan 

carok. Penggunaan senjata tersebut bertujuan tidak hanya sekedar melukai lawan, 

tetapi juga bertujuan untuk membunuh. Sebelum digunakan, senjata tersebut diasah 



 

 

43 
 

terlebih dahulu terkadang diberikan racun sehingga ketika digunakan dapat langsung 

membunuh lawan dengan sekali tebas. Sehingga penggunaan senjata yang tepat 

menjadi peran yang penting dalam melakukan carok.  

 Senjata yang digunakan sangat bervariasi misalnya saja, pisau (bukan pisau 

dapur), celurit, cobra/jembiye’ bisa juga disebut parang hingga kendaran bermotor 

(mobil). Dari berbagai senjata yang dijelaskan diatas memiliki kelebihan masing-

masing  berdasarkan beladiri yang mereka kuasai. Beberapa guru beladiri di Madura 

lebih mengunggulkan pisau dibandingkan senjata yang lain. Dikarenakan pisau dapat 

digerakan kemana saja dan lebih ringan, namun ada juga yang mengunggulkan 

parang dikarenakan lebih panjang dan bisa lebih cepat menjangkau lawan. Begitupula 

dengan celurit, memiliki kelebihan dapat lebih dalam masuk kedalam tubuh lawan 

dan juga musuh merasa kesulitan dalam menghindari sabetan celurit dikarenakan 

bentuknya yang melengkung. Jika musuh disabet dengan celurit, ketika menghindar 

kebelakang memiliki potenti terkena goresan dari ujung lengkungan celurit. Itulah 

beberapa kelebihan senjata yang yang digunakan pelaku carok berdasarkan guru silat 

mereka masing-masing. 

 Sebelum era 2000 an senjata yang banyak digunakan oleh pelaku carok yakni 

celurit, banyak sekali kasus carok yang terjadi di tahun 1998 an dengan motif 

perebutan istri dan harta, mereka menggunakan celurit dalam membunuh musuhnya, 

berdasarkan info yang diberikan dari salah satu informan yang bernama bapak Ratijo. 

Kasus-kasus yang terjadi di era bapak Ratijo hampir semua pelakunya menggunakan 

celurit, dan dia belum pernah menemukan pelaku carok yang menggunakan senjata 

lain selain celurit dan mereka dalam melakukan carok masih menggunakan sistem 
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kesatria atau satu lawan satu. Celurit yang mereka gunakan memiliki beragam bentuk 

yakni, celurit bulu ayam, celurit bulan sabit, celurut cocco’bukong (paruh beo).  

Sementara menurut informan Diri pelaku carok di eranya dia tahun sekitar 

2002 para pelaku carok tidak lagi menggunakan celurut dan juga tidak dilakukan satu 

lawan satu atau mengedepankan jiwa kesatria. Banyak sekali senjata yang mereka 

gunakan sepertihalnya yang disebutkan di atas mereka menganggap beberapa senjata 

tersebut lebih menguntungkan, misalnya saja kendaraan bermotor (mobil) mereka 

tidak harus susah payah mengasah atau mempertaruhkan nyawa mereka. Hanya 

dengan menabrakan kendaraan tersebut terhadap musuhnya sampai musuhnya mati. 

Sehingga kemungkinan mereka menang sangatlah banyak, namun ada pula setelah 

mereka tambarak masih dibacok atau dilukai bagian tubuh korbannya, beberapa nama 

yang disebutkan diatas adalah beberapa orang yang pernah melakukan carok pada 

masanya. 

Jiwa kesatria yang awalnya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat sana 

utamanya Madura sudah memudar. Banyak kejadian carok yang yang tidak lagi 

menggunakan jiwa kesatrianya, para pelaku lebih memilih hidup dibandingkan mati 

maka dari itu mereka melakukan carok dengan berbagai motif yang berbeda sehingga 

perubahan motif sangatlah mencolok pada masyarakat Madura. Memanfaatkan 

teman-teman mereka yang sudah dianggap saudara untuk memuluskan carok mereka 

denagan mengeroyok korban, sehingga korban kalah masa dan kalah di gelanggang 

oleh musuh dan teman-temannya. Tindakan yang seperti itulah yang sangat 

melenceng jauh dari pakem carok yang ada, sehingga substansi termasuk motif yang 

ada didalam carok mulai berubah. Sehingga substansi baru mulai menggantikan yang 
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lama dalam tindakan carok. Beberapa  informan yang dijelaskan diatas adalah 

beberapa orang yang pernah melakukan carok di tahun 2000 an dan 1998 an, mereka 

mewakili dari beberapa kasus carok  yang ada ditahunya sehingga peneliti dapat 

mengetahui motif dan cara yang mereka lakukan sehingga data yang di dapatkan 

peniliti akurat dan jelas berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Perubahan motif dan cara Carok 

 Tradisi carok adalah salah satu budaya kebanggaan masyarakat Madura 

dimana tradisi tersebut melambangkan jiwa kesatria dan pemberani karena berani 

mati demi membela harga diri. Namun diluar Madura, carok lebih dikenal sebagai 

ajang kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Hal inilah yang membentuk 

stigma bahwa masyarakat Madura adalah orang yang kasar dan mementingkan diri 

sendiri. Namun bagi orang Madura sendiri, carok bukan hanya tentang kekerasan 

fisik saja namun lebih pada bentuk membela kehormatan yang tercoreng. Carok 

sendiri tidak bisa dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Sejatanya, tidak semua jenis 

perkelahian dikategorikan sebagai carok. Carok akan dilakukan ketika ada orang 

yang benar-benar telah menghina harga diri orang lain. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1 bahwa harga diri orang Madura 

terletak pada istri dan harta (warisan). Ketika hal tersebut diganggu atau diremehkan, 

maka orang Madura akan merasa harga dirinya telah tercoreng. Oleh sebab itu, 

mereka akan mati-matian membela harga dirinya, meskipun dengan taruhan nyawa. 

Pada dasarnya, ketika seseorang berani menantang atau menerima tantangan carok, 

maka orang dapat dikatakan telah siap mati. Salah satu cara dalam melakukan carok 

adalah dengan satu lawan satu dan  menggunakan senjata tajam. Dengan cara ini, 

resiko kematian yang harus diterima pelaku semakin besar. Namun seiring 

berjalannya waktu, motif dalam carok telah mengalami modifikasi. Motif carok saat 
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ini lebih mengutamakan kematian lawan dengan meminimalisir resiko kematian 

terhadap dirinya sendiri, salah satunya dengan cara mengajak orang lain atau dengan 

keroyokan. Sementara itu, jika diperhatikan motif ini sudah tidak mencerminkan jiwa 

kesatria dan pemberani sebagaimana pakem dari carok tersebut. Penelitian ini melihat 

bagaimana rasionalitas para pelaku carok  sebelum dan setelah mengalami 

modifikasi.  

Tindakan carok adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat Madura 

untuk menebus harga diri yang tercoreng. Di tahun 1998 an, tindakan yang dikatakan 

carok  adalah ketika terdapat perselisihan dikarenakan masalah istri ataupun harta 

warisan. Masalah istri yang dimaksud adalah ketika ada orang yang mengganggu 

maupun menyelingkuhi istrinya. Hal ini sama saja dengan menghina harga diri sang 

suami. Oleh sebab itu, untuk membersihkan harga diri yang tercoreng tersebut, maka 

carok menjadi cara yang dipilih untuk membuktikan betapa tingginya nilai harga diri 

tersebut. Sementara untuk masalah harta warisan adalah karena pembagian harta yang 

tidak adil, maka hal tersebut dapat berujung pada carok. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh mbah Ratijo. 

“Sebenarnya ada dua alasan kenapa orang melakukan carok cong. Masalah 

harta dan mengambil istri orang. Bagi orang Madura, istri itu adalah 

kehormatan suami. Kalau istri kita diambil orang terus enggak ngelawan 

dibilang banci cong, disuruh pake rok aja. Malah kadang enggak disapa sama 

temen tongkrongan. Masalah hutang juga kalo gak mau bayar ya terpaksa 

carok.” (Wawancara tgl 19 Desember 2016). 

 

 Namun saat ini justru berbeda dengan yang dulu. Sekarang tidak lagi harus 

istri dan harta yang memicu carok, berbagai hal kecilpun dapat memicu terjadinya 

carok sehingga harga diri tidak lagi terletak di istri dan harta namun hal kecil pun 
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dapat mereka sangkut pautkan dengan harga diri yang harus diselesaikan dengan 

carok. Dalam makna kesatria, kedua pelaku haruslah menggunakan cara yang adil 

seperti meggunakan cara yang sama dan tidak mengunakan bantuan teman atau 

keroyokan, karena cara tersebut tidak mencerminkan kesatria dalam melakukan 

perkelahian. 

 Meminimalisir resiko dalam carok tidak bisa disahkan karena dapat 

merugikan satu pihak saja. Namun beda halnya dengan masyarakat sekarang mereka 

lebih memikirkan kemungkinan menangnya dibandingkan jiwa kesatrianya sehingga 

hal apapun akan mereka lakukan untuk membunuh musuhnya. Banyak sekali cara 

yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan aspek yang ada dalam makna kesatria 

masyarakat Madura dan motifnya juga beragam tidak lagi masalah istri dan harta. 

Masyarakat Desa Kembang Jeruk saat ini lebih banyak mempertimbangkan 

bagaimana cara menang dalam pertarungan, salah satunya adalah dengan mengajak 

teman yang dianggap saudara. Maka dari itu tindakan carok saat ini tidak lagi 

menunjukkan nilai kesatrianya, sehingga tindakan pelaku carok dapat dikategorikan 

sebagai tindak kriminal yakni pembunuhan berencana bukan lagi sebagai pelestarian 

budaya carok. Dijelaskan oleh pak Diri bahwa kejadian carok yang kerap terjadi di 

Desa Kembang Jeruk saat ini seringkali dipicu karena masalah sepele. Salah satunya 

adalah peristiwa terjadinya carok karena ulah jahil seseorang yang memecahkan pipa 

air warga sebanyak tiga kali, sehingga pelaku tertangkap dan dipukuli. Namun 

keluarga tersangka tidak terima dan menantang carok kepada orang yang memukul 

tersebut hingga akhirnya terjadilah carok.  
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“Awalnya mat, eee…air itu keluarnya kecil selama tiga hari. Terus saya dan 

teman-teman mencari penyebab air keluarnya kecil. Nah, setelah hampir dua 

jam ketemu penyebabnya, ternyata pipanya bocor. Saya benerin deh sama 

temen-temen. Besok paginya saya nyalain air, eh..kok kecil lagi. Saya biarin 

dulu sampe sore, kok gak besar-besar keluarnya. Akhirnya saya cari sendiri. 

Setelah saya susuri sepanjang jalan yang ada pipa air saya, ternyata pecahnya 

di tempat kemarin. Saya pulang dulu shalat magrib terus saya ambil tangga 

sama temen-temen buat benerin air lagi. Besoknya kok malah kecil lagi, 

disitu saya curiga. Saya dan temen-temen langsung ke tempat pipa yang 

bocor kemarin. Ternyata bener, disana lagi yang bocor. Haa disitu saya dan 

teman-teman mulai curiga soalnya gak mungkin pipa bocor di tempat yang 

sama selama tiga hari berturut-turut. Setelah itu keesokan harinya teman 

saya nungguin sambil ngumpet di sekitaran pipa yang sering bocor itu. 

setelah hampir 2-3 jam teman saya nungguin eehh datang dua anak laki-laki 

umur sekitar 19 tahunan membawa ketapel, awalnya teman saya ngira mau 

ngetapel burung tepi mereka tolah-toleh kok setelah tolah-toleh mereka 

ngetapel pipa. Akhirnya teman saya marah dan nangkep dua anak tersebut 

sebut sambil dipukuli, kemudia mereka dibawa kerumah petuah desa buat di 

kasih sangsi. Setelah pihak keluarga dikabari datanglah keluarganya eeehh 

malah mereka gak terima karena anak mereka dipukuli, akhirnya sianak 

dibawa pulang keesokan harinya malah nantang carok kedua orang tua 

mereka, yaa karna teman saya gak merasa bersalah teman saya mau nerima 

tantangannya yaa akhirmaya mereka carok tapi gak sampek ada yang mati 

mereka hanya menderita luka sabetan saja yaa mungkin 5-8 jahitan saja luka 

mereka gitu Mat ceritanya awas kamu jangan carok-carokan lo kasihan 

orang tua kamu takut kamu mati nanti”.(Wawancara bapak Diri tgl 19 

Desember 2016). 

 Perubahan tersebut mengakibatkan hampir semua masyarakat Kembang Jeruk 

dalam melakukan carok tidak lagi mengedepankan jiwa kesatria dan pembelaan harga 

diri yang tercoreng atau nilai kesatrianya namun lebih mengedepankan bagaimana 

cara tercepat untuk menang tanpa harus terluka.. Hal tersebut dilakukan untk 

meminimalisir resiko kekalahan dari pelaku. Pada kasus carok saat ini, bukan hanya 

mementingkan siapa yang benar dan salah. Carok saat ini seperti ajang pembunuhan, 

dimana seseorang dapat ikut terlibat hanya dikarenakan rasa ingin membela 

“saudaranya”. Seperti yang dijelaskan oleh Mat Sabhi berikut : 

”Saya ngikuti teman aja kan saya diajak pas itu saya gak bisa nolak karena 

saya nganggep dia saudara, ya kalau diajak musyawarah ya saya ikut 
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musyawarah berhubung teman saya ngajak carok ya ikut carok. kalau saya 

kalah ya dibawa kerumah sakit kalau mati dikuburlah repot banget, orang tua 

saya udah gak ngurusin saya mau gimana aja terserah saya.” (Wawancara 

dengan Mat Sabhi tgl 21 Desember 2016). 

Dari wawancara diatas dapat di ketahui bahwa ajang carok tidak lagi 

mengedepankan nilai ksatria dan penebusan harga diri yang tercoreng , tetapi dapat 

dilihat sebagai ajang balas dendam dengan masalah yang dapat diselesaikan dengan 

cara kekeluargaan. Pada hakikatnya. Mat Sabhi menunjukkan bahwa carok dapat 

dilakukan dengan cara keroyokan dan masalah kecilpun menjadi carok yang justru 

menyimpang dari pakem carok yang seharusnya. Hal ini berbeda dengan yang 

dijelaskan oleh Bapak Abdul Ghani : 

”Saya bingung mau jawab gimana soalnya saya orang gak tamat sekolah gak 

bisa ngomongnya saya hehehe… tapi kalau pas saya dulu pasti sendiri kalau 

ngajak atau keroyokan itu malu soalnya itu tindakan yang tidak laki apa lagi 

masalahnya kecil malu-maluin.” (Wawancara dengan Bapak Abdul Ghani 

tgl 25 Desember 2016).  
 

Pada wawancara diatas, terlihat bagaimana sikap pelaku carok di tahun 1998 

an dengan 2000 an telah berbeda. Esensi carok bagi pelaku pada tahun 1998 an jelas 

menunjukkan bahwa jiwa ksatria benar-benar ditunjukkan melalui carok yang 

dilakukan satu lawan satu dengan motif penebusan harga diri. Sementara pada pelaku 

carok di tahun 2000 an lebih menunjukkan sikap asal bunuh dan arogannya untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Berbagai perubahan motif carok tersebut tidak luput dari berbagai 

pertimbangan yang dipilih oleh pelaku. Dalam melakukan hal tersebut, pelaku 

memiliki alasan tersendiri. Seperti pelaku yang memilih untuk mengajak orang lain 

dalam melakukan carok. pada dasarnya hal tersebut telah bertentangan dengan pakem 
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masalah motif dalam melakukan carok yang seharusnya. Begitupun dengan pihak 

yang diajak pun memiliki alasan tersendiri untuk menerima ajakan tersebut 

5.2 Rasionalitas Pelaku Carok 

 Teori rasionalitas dari James Coleman menjelaskan dua aspek penting tentang 

tindakan manusia, yakni individu atau aktor dan sumber daya. Pada tahap ini 

dijelaskan bagaimana kekuatan individu sebagai aktor mampu mengendalikan sumber 

daya yang ada. Kemudian menurut Coleman, tindakan tersebut didasari oleh tiga hal 

yakni perilaku kolektif, norma dan aktor korporat. Ketiga hal tersebut menjadi acuan 

dalam melihat bagaimana pilihan rasional atas tindakan manusia. 

Pada penelitian ini melihat bagaimana pertimbangan dan tindakan para pelaku 

carok yang telah mengalami perubahan motif mereka dalam melakukan carok. 

Perubahan motif carok yang semula didasari masalah istri dan harta kemudian saat ini 

justru masalah sepelepun mereka selesaikan dengan carok sakralitas dan ajang 

penebusan harga diri tak lagi ada dalam unsure carok. Hal tersebut telah jauh berbeda 

dari motif carok yang seharusnya, yakni masalah istri dan harta yang dapat 

diselesaikan dengan carok. namun hal kecilpun tidak mereka selesaikan dengan cara 

kekelurgaan melainkan dengan carok.  

 Pada kasus carok yang terjadi terjadi pada tahun 1998 an, motif carok yang 

terjadi yakni masalah istri dan harta, sikap ksatria sebagaimana nilai yang terkandung 

dalam carok itu sendiri misalnya saja, mereka melakukan carok atas dasar istri, 

sehingga kedua orang yang melakukan sengketa haruslah menyelesaikannya sendiri 

tanpa harus meminta bantuan ataupun menyewa orang lain. Namun perbedaan mulai 
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muncul pada tahun 2000 an, dimana para pelaku carok mulai mempraktekkan motif 

lain. Para pelaku mulai memikirkan keselamatan dirinya, namun dengan niat harus 

tetap melakukan carok tersebut.  

 Hal ini berdasarkan pada kasus carok yang terjadi yang terjadi di Bangkalan, 

dimana terjadi pembunuhan secara berkeroyok (Sindonews.com, 2015). Namun 

kejadian pembunuhan tersebut dikatakan sebagai carok oleh masyarakat setempat. 

Sementara itu, dalam buku Wiyata dijelaskan bahwa pakem melakukan carok adalah 

atas dasar mempertahankan harga diri dengan melakukan pertarungan satu lawan 

satu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pertarungan yang dilakukan dengan 

melibatkan lebih dari dua orang tidak dapat dikatakan sebagai carok. Selain itu, motif 

seseorang dalam melakukan carok pun menjadi faktor paling pentig. 

 Biasanya tindakan ini digunakan agar pihak lawan tidak dapat melawan sama 

sekali dan akhirnya pelaku dapat membunuh korbannya tanpa kesulitan dan ancaman 

keselamatan. Dalam bahasa madura ada istilah yang menggambarkan tindakan carok 

saat ini mate’en reng tak adere yang memiliki arti membunuh musuh yang lemah, 

sehingga makna yang terkandung dalam jiwa kesatria sudah hilang. 

 Berbagai perubahan motif yang dilakukan oleh para pelaku carok tersebut 

adalah dengan alasan keselamatan. Pada tindakan tersebut juga melihat pertimbangan 

yang diambil oleh pelaku yang diajak karena alasan persaudaraan yang kuat. Pada 

teori pilihan Rasional, dapat dilihat bahwa tujuan pelaku mengajak dan menerima 

ajakan melakukan carok adalah karena motif tertentu yakni atas dasar kekeluargaan. 

Tindakan aktor utama yang memanfaatkan aktor lain dengan mengajak 

melakukan suatu tindakan yang mengedepankan kepentingan pribadinya. Sehingga 
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kepentingannya dapat berjalan dengan lancar atas bantuan aktor lain, kemampuan 

aktor utama dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada didasari atas motif tertentu 

sehingga dengan mudahnya dia mengajak aktor lain dalam kegiatannya. Begitu pula 

dengan aktor kedua dia memberikan bantuan atas dasar persaudaraan, motif 

persaudaraan tersebutlah yang membuata aktor utama dengan mudahnya bisa 

mengajak aktor lain. Sehingga tindakan pemanfaatan sumberdaya dengan motif 

mereka masing-masing sangat terlihat jelas.  

Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa setiap individu melakukan sesuatu 

dengan tujuan tertentu. Pada tindakan yang dilakukan oleh para pelaku carok, baik 

aktor yang menyuruh maupun aktor yang disuruh memiliki tujuan masing-masing 

untuk melakukan hal tersebut. Pada tindakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

aspek yakni, tindakan kolektif, norma dan aktor korporat. 

a. Tindakan kolektif  

Tindakan kolektif menurut Coleman (Ritzer, 2004:396) adalah pemindahan 

pengendalian atas tindakan seorang aktor kepada aktor lain yang dilakukan secara 

sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran. Tindakan tersebut telah melibatkan 

kerjasama dengan orang lain. Pada pelaku yang mengajak, memiliki tujuan agar 

tidak terbunuh oleh pihak lawan karena mempertimbangkan keselamatan dirinya. 

Proses pemindahan pengendalian kepada aktor lain dilakukan melalui proses 

pertemanan yang dijalin dalam jangka waktu yang lama. Pada ikatan pertemanan 

orang Madura tidak hanya dilihat sebagai teman pada umumnya, tetapi muncul 

ikatan persaudaraan. Melalui ikatan persaudaraan tersebut justru lebih memudahkan 

bagi pelaku carok untuk memanfaatkan orang lain.  
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b. Norma  

Norma yang terbentuk dari jaringan pertemanan tersebut muncul akibat 

kuatnya ikatan tersebut. namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Coleman, bahwa 

setiap tindakan memiliki tujuan, kuatnya jaringan pertemanan yang muncul tersebut 

didasarkan pada tujuan masing-masing individu. Kuatnya ikatan tersebut 

menyebabkan pihak yang akan mengajak carok tidak akan sungkan mengajak 

temannya yang dianggap saudara. Sementara pihak yang diajak akan sungkan untuk 

menolak. Sementara itu, menerima ajakan carok dari teman adalah bentuk 

kesetiakawanan dan bentuk persaudaraan. 

Rasa sungkan dan empati yang tinggi terhadap sesama teman merupakan 

norma yang ada pada kasus carok di Desa Kembang Jeruk. Norma tersebut terus 

ditanamkan oleh masyarakat atas dasar persaudaraan. Dengan adanya norma 

tersebut, pelaku carok dapat mengajak teman-temannya untuk membunuh lawan 

yang diinginkan. Pada kasus di Desa Kembang Jeruk pun jelas terlihat bahwa setiap 

kejadian pengeroyokan pada carok selalu dilakukan oleh orang-orang terdekat 

pelaku. 

Pada dasarnya, pada kasus carok menunjukkan bahwa individu berusaha 

membangun relasi yang kuat dengan orang lain. Tindakan ini termasuk sebagai salah 

satu cara individu dalam membangun sumber modal untuk melancarkan jalannya 

ketika akan carok dikemudian hari. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mat Sabhi 

berikut. 

“…Teman saya ada banyak cong, mau cari dari pekerjaan apa juga 

ada. Dari pedagang di pasar, kuli, bahkan preman juga ada. 

Sebenarnya kita berteman begitu juga buat cari saudara, jadi kalo kita 



 

 

55 
 

ada apa-apa dijalan, didaerah ini misalnya, ada yang bantu. Prinsipnya 

cari teman itu dimana-mana, biar tidak susah dan kalau kita butuh 

bantuan enak gak pusing.” (Wawancara dengan Mat Sabhi tgl 21 

Desember 2016). 

 

Pada teori Coleman juga dijelaskan beberapa bentuk hubungan yang 

dilakukan oleh individu dalam mencapai tujuannya, yakni hubungan atau sumber 

modal, kejujuran lingkungan sosial membangun relasi, pembentuk saluran informasi 

yang terpercaya, dan norma yang ditetapkan. 

Pelaku carok memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki dengan 

membangun relasi atau jaringan dengan orang lain melalui ikatan pertemanan. 

Melalui ikatan pertemanan tersebut, pelaku dapat mengajak temannya untuk 

melakukan carok bersama-sama. Dengan demikian, kemungkinan menang akan 

semakin besar. Hubungan yang dibangun memungkinkan mereka untuk membantu 

tanpa adanya patokan harga diawal. Sehingga orang yang menyuruh tidak harus 

mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar orang-orang yang diajak.  Namun 

terkadang orang yang disuruh akan memanfaatkan balik situasi seperti ini, yakni 

disaat pelaku tidak mendapat pekerjaan ataupun tidak memiliki rokok, mereka akan 

datang kerumah orang yang pernah menyuruhnya untuk meminta rokok bahkan 

meminta makan. Namun orang yang menyuruh mempersilahkan mereka dikarenakan 

mereka sudah dianggap keluarga besarnya. 

Kesempatan tersebut sering dijadikan ajang saling memanfaatkan oleh kedua 

pihak. Kebutuhan yang mereka perlukan ada diorang lain maka mereka akan meminta 

bantuannya, disitulah relasi diantaranya semakin kuat dan kental sehingga 

kedepannya tak perlu meminta ataupun menyuruh. Apabila salah satu dari mereka 
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kesusahan akan langsung membantu. Tindakan tersebut juga merupakan bentuk 

tindakan kolektif yang dilakukann oleh pelaku carok. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa tindakan kolektif dimulai dari adanya sumber modal atau hubungan yang baik 

dengan relasi. 

Pada teori Coleman selanjutnya terdapat pembentuk saluran informasi yang 

terpercaya. Pada kasus carok, hubungan pertemanan menjadi salah satu media 

menyampaikan informasi kepada teman-temannya untuk mengajak carok. Biasanya 

ajakan tersebut disampaikan secara langsung pada pihak yang diajak bertemu secara 

langsung, biasanya pertemuan tersebut dilakukan pada ajang remoh, sabung ayam 

ataupun di undang langsung kerumah pelaku. Cara tersebut digunakan untuk menjaga 

kerahasiaan satu sama lain. 

Dengan adanya bantuan dari pihak lain, maka kemungkinan menang dalam 

pertarungan akan lebih besar. Keterangan dari bapak Mat Sabhi menguatkan 

argument bahwa istilah saudara pada masyarakat Madura tidak harus dalam ikatan 

darah, tetapi teman pun bisa menjadi saudara tergantung pada seberapa kuat ikatan 

pertemanan tersebut. 

“Yaa… saudara itu yang ada ikatan darah cong, kalau tidak ada ikatan darah 

menurut agama itu bukan saudara. Tapi kadang saudara sedarah aja bisa jadi 

musuh lo. Bisa saling bunuh antar saudara, tapi sebaliknya teman itu bisa 

jadi saudara dan lebih dekat ketimbang saudara kandung. Makan kadang 

bareng, apa yang saya punya dia bisa pakai. Sebaliknya juga cong yang dia 

punya bisa saya pakai tapi bukan istrinya lo yang bisa saling pakai hehehehe. 

Saya pribadi akan menganggap saudara kalau dia gak peritungan dan mau 

saling membantu kalau ada kesulitan. Buat apa kalau saudara ta’ bisa 

ekabental pateh mendingan saya cari orang yang bisa eka bental pateh cong 

dan saya jadiin saudara soalnya saudara itu akan nolongin saudaranya yang 

kesusahan, bukan malah hilang saat saudaranya butuh. Yaa apa saja yang 

bisa dibantu pasti saya ajak dia kayak benerin rumah, bajak sawah, ngarit 

padi, pokoknya banyak yang bisa saling bantu intinya kita gak saling 
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perhitungan cong los losan saja dalam membantu.(Wawancara tgl 21 

Desember 2016) 

 

[Ya…Saudara itu yang ada ikatan darah nak,kalau tidak ada ikatan darah 

menurut agama itu bukan saudara. Tapi kadang 

 

Melalui wawancara diatas, dapat dilihat bahwa jaringan pertemanan menjadi 

salah satu sarana yang melancarkan aksi carok sehingga mendapatkan kemenangan. 

Melalui jaringan pertemanan itu pula dapat terbentuk saluran informasi yang tidak 

sembarangan dan terpercaya ketika akan melakukan carok. Melalui ikatan 

pertemanan tersebut, pelaku dapat menginformasikan atau meminta pendapat pada 

temannya ketika akan melakukan carok. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Diri. 

“Sebelum kita carok itu ya biasanya diskusi dulu sama teman-teman. 

Kira-kira korbannya mau kita apain nih. Biasanya kita janjian sama 

teman-teman buat nyerang korban di tempat sepi semisal di lapangan 

gitu. Nanti kita janjian disana jam berapa. Jadi harus ada omongan 

sama temen-temen yang lain juga biar kita tidak ketahuan.” 

(Wawancara dengan bapak Diri tgl 19 Desember 2016). 

 

 

 Carok yang pernah dilakukan oleh mbah Ratijo terjadi pada tahun 1998, ketika 

itu mbah ratijo masih berumur 30 an. Beliau dituduh berkhianat oleh salah satu partai 

sehingga beliau disingkirkan dari partai tersebut dan mbah Ratijo ditantang carok 

oleh salah satu pengurus partai tersebut. Awalnya mbah Ratijo ditusuk, namun 

tusukan tersebut tidak bisa melukainya karena beliau memiliki ilmu kebal. Setelah 

itu, pisau yang ada ditangan musuh dibuang, kemudian disitulah puncaknya mbah 

Ratijo membantai musuhnya sampai musuhnya mati ditempat. Namun akibat 

kejadian tersebut, kerabat korban membakar rumah mbah Ratijo hingga hangus dan 
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tidak ada lagi yang tersisa, namun mereka tidak berani membalas langsung dengan 

menantang carok mbah Ratijo.  

“Dulu saya juga sering carok cong, pernah dulu carok karena dituduh 

ngambil istri orang. Terakhir saya carok itu karena difitnah jadi penghianat 

dalam partai. Waktu itu saya brantem sama salah satu orang partai laah saya 

di tantang ya saya gak mundur mon sampek engkok takok cong ken tang 

embuk sala marembik engkok”.(Wawancara tgl 19 Desember 2016) 

 
[Waktu itu saya brantem sama salah satu orang partai laah saya di tantang ya 

saya gak mundur kalau  saya sampai takut berarti ibu saya yang salah 

melahiran saya]. 

 

Kejadian tersebut menggambarkan bagaimana tradisi carok menjadi cara 

masyarakat menyelesaikan masalah. Namun dilain sisi, berlakunya carok tersebut 

justru menimbulkan aksi balas dendam dari pihak korban. Sehingga, carok itu sendiri 

akan terus terjadi turun temurun atas dasar balas dendam. Dengan ada`nya tradisi 

carok dan berlakunya balas dendam oleh keturunan korban, maka para pelaku carok 

kemudian  memikirkan cara untuk membunuh lawannya dengan tetap memperhatikan 

keselamatan diri dan keluarganya. Meskipun menang, keselamatan diri dan 

keluarganya akan tetap terancam. Hal ini karena pihak korban tidak terima dengan 

kekalahan anggota keluarganya. 

“ carok itu gak enak  Mat kalah kita mati kalau menang kita dan keluarga 

gak bisa hidup tenang, yaa…karena mereka akan dendam dan merencanakan 

carok balasan. Makanya tidak sembarangan orang bisa melakukan carok 

karena tidak cuma yang membunuh yang akan kena balasan namun keluarga 

besarnya akan jadi sasaran juga, misalnya ni saya bunuh kamu dalam carok 

terus salah satu saudara kamu gak terima jadi saya harus siap dan keluarga 

saya soalnya kalau saya dan keluarga gak siap kalau ada carok susulan 

gimana hayoo? Bisa mati kan saya atau keluargaku kadang juga ada yang 

tidak mampu membalas pada pembunuhnya malah bunuh saudara atau 

keluarga terdekatnya. Makanya Mat sekarang sudah banyak orang carok itu 

menuyuruh bahkan mengajak orang yaa mereka kan takut kalau garap 

sendiri dengan dampak yang ditimbulkan. Lagian carok sekarang aneh, ya 

masak saling senggol aja carok, saling ejek carok dikit-dikit carok sekarang 
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duuh bingung saya beda sama waktu jaman saya dulu, kalau dulu gak dikit-

dikit carok mereka harus mikir lama kalau mau carok, kalau sekarang udah 

kayak makan kerupuk carok itu dijadiin cemilan sama 

masyarakat.”(Wawancara dengan bapak Abdul Ghani tgl 25 Desember 

2016) 

 

Kemenangan dari hasil pertarungan carok  dapat menaikkan status sosial 

seseorang, namun dilain sisi kemenangan tersebut tidak menunjukkan pihaknya 

benar-benar menang. Pada banyak kasus, pihak keluarga korban akan menuntut balas 

aatas kematian keluarganya yang kalah. Mereka akan melampiaskan dendam tidak 

hanya pada pelaku yang menang, namun juga akan dilampiaskan pada keluarganya. 

Oleh sebab itu, kemenangan carok pun sebenarnya belum menjadi jaminan 

keselamatan para pelaku. Dengan alasan tersebut, saat ini banyak dari pelaku carok 

yang memilih cara lebih aman jika ingin melakukan carok. Mereka tidak hanya 

memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga demi keselamatan keluarganya. Hal ini 

karena tidak semua aksi balas dendam dari pihak keluarga yang kalah akan secara 

terang-terangan meminta carok. 

Sehingga saat ini, banyak dari para pelaku carok yang justru tidak melakukan 

carok dengan motif yang dipakemkan didalamnya. Mereka akan mulai berpikir dua 

kali jika harus menantang carok antara satu lawan satu. Menurut Diri, tindakan carok 

dapat dilakukan dengan cara berkelompok. Artinya aksi carok tersebut dilakukan 

oleh banyak orang, dengan mengeroyok lawan.2 Cara ini dirasa lebih aman karena 

meskipun pihak lawan meninggal, tetapi pihak keluarganya tidak akan tahu siapa 

                                                           
2 Wawancara dengan Diri tgl 19 Desember 2016 pkl 08.22 WIB 
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yang sebenarnya memiliki masalah dengan keluarganya tersebut. Cara ini akan lebih 

meminimalisir kekalahan dan resiko keselamatan. 

Berbagai bentuk pertimbangan para pelaku untuk meminimalkan resiko 

keselamatan mereka pun juga tidak bisa dikatakan berjalan lancar. Dengan 

menggunakan cara dan motif baru yang berbeda tersebut, maka hal itu justru dapat 

dikatakan sebagai tindakan kriminal. Seperti halnya melakukan carok dengan motif 

mengejek dan sebagainya sehingga mereka membunuh orang lainyang 

diklasifikasikan dalam carok oleh masyarakat Madura, hal tersebut dapat 

dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan berencana sebagaimana undang-undang 

pasal 340 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan 

berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karean pembunuhan 

dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu 

tertentu paling lama 20 tahun .3 Jika melanggar hal tersebut, maka pelaku dapat 

dituntut oleh keluarga korban. Oleh sebab itu, meski motif carok yang baru 

didasarkan pada pertimbangan keselamatan, namun pelaku juga tetap harus 

mempertimbangkan keselamatan agar terbebas dari tuduhan melakukan kriminalitas. 

“Kalo kita carok ngajak juga harus tetep hati-hati Mat, soalnya kalo ketemu 

sama polisi dan orang-orang juga bisa di tangkep, malah masuk penjara 

bengkah engkok mon masok penjara pas sapah se makanenah tang anak so 

binih, anguah nyareh slamet etembeng masok penjara gitak belesen dari 

moso pas rogi dukaleh engkok. Nanti makanya kita harus 

mempertimbangkannya kalau tidak dipertimbangkan bukanya kita selamat 

malah apes nantinya jadi kita harus tau kapan dia keluar, sama siapa dia 

keluar, pokoknya kita harus tau semua supaya kita gak salah langkah dan 

berhasil membunuhnya mulai dari pengintaian sampai membunuh itu kita 

harus rencanakan dengan matang letak talobuk caen reng 

lambe’en.”(Wawancara dengan bapak Diri tgl 19 Desember 2016). 

 

                                                           
3Moeljanto. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara 
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[“Kalo kita carok ngajak juga harus tetep hati-hati Mat, soalnya kalo ketemu 

sama polisi dan orang-orang juga bisa di tangkep, malah masuk penjara mati 

saya kalau masuk penjara, siapa yang kasih makan anak dan istri saya, 

mending cari selamet  dibanding masuk penjara belum lagi balesan dari 

musuh, rugi dua kali saya. Nanti makanya kita harus mempertimbangkannya 

kalau tidak dipertimbangkan bukanya kita selamat malah apes nantinya jadi 

kita harus tau kapan dia keluar, sama siapa dia keluar, pokoknya kita harus 

tau semua supaya kita gak salah langkah dan berhasil membunuhnya mulai 

dari pengintaian sampai membunuh itu kita harus rencanakan dengan matang 

biar gak masu lubang kata orang dulu”]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan temuan penting 

bahwa terdapat perbedaan tindakan pelaku carok pada tahun 1990-an dengan pelaku 

carok tahun 2000-an. Pelaku carok di tahun 1990-an melakukan tindakan carok 

dengan mengandalkan keberanian dengan mengatas namakan pembelaan harga diri. 

Sementara tindakan carok pada tahun 2000-an justru terlihat lebih modern dengan 

mengajak orang lain. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar melindungi keselamatan 

sang pelaku dengan memanfaatkan orang lain. 

Dari perbedaan tindakan pelaku carok di tahun 1998-an dan 2000-an tersebut, 

peneliti menemukan bahwa pilihan rasional aktor dalam menentukan tindakannya. 

Pilihan rasional tersebut didasarkan pada Coleman yang mengatakan bahwa setiap 

tindakan individu dilakukan untuk tujuan tertentu. Pilihan rasional Coleman terbagi 

kedalam tiga bagian penting yakni norma, tindakan kolektif dan aktor korporat.  

Tindakan kolektif menurut Coleman (Ritzer, 2004:396) adalah pemindahan 

pengendalian atas tindakan seorang aktor kepada aktor lain yang dilakukan secara 

sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran. Tindakan tersebut telah melibatkan 

kerjasama dengan orang lain. Pada pelaku yang mengajak, memiliki tujuan agar tidak 

terbunuh oleh pihak lawan karena mempertimbangkan keselamatan dirinya. Proses 

pemindahan pengendalian kepada aktor lain dilakukan melalui proses pertemanan 

yang dijalin dalam jangka waktu yang lama. Pada ikatan pertemanan orang Madura 
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tidak hanya dilihat sebagai teman pada umumnya, tetapi muncul ikatan persaudaraan. 

Melalui ikatan persaudaraan tersebut justru lebih memudahkan bagi pelaku carok 

untuk memanfaatkan orang lain. 

Norma yang terbentuk dari jaringan pertemanan tersebut muncul akibat 

kuatnya ikatan tersebut. namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Coleman, bahwa 

setiap tindakan memiliki tujuan, kuatnya jaringan pertemanan yang muncul tersebut 

didasarkan pada tujuan masing-masing individu.Kuatnya ikatan tersebut 

menyebabkan pihak yang akan mengajak carok tidak akan sungkan mengajak 

temannya. Sementara pihak yang diajak akan sungkan untuk menolak. Sementara 

itu, menerima ajakan carok dari teman adalah bentuk kesetiakawanan dan bentuk 

persaudaraan. 

Rasa sungkan dan empati yang tinggi terhadap sesama teman merupakan 

norma yang ada pada kasus carok di Desa Kembang Jeruk. Norma tersebut terus 

ditanamkan oleh masyarakat atas dasar persaudaraan. Dengan adanya norma 

tersebut, pelaku carok dapat mengajak teman-temannya untuk membunuh lawan 

yang diinginkan. Pada kasus di Desa Kembang Jeruk pun jelas terlihat bahwa setiap 

kejadian pengeroyokan pada carok selalu dilakukan oleh orang-orang terdekat 

pelaku. 

Pada dasarnya, pada kasus carok menunjukkan bahwa individu berusaha 

membangun relasi yang kuat dengan orang lain. Tindakan ini termasuk sebagai salah 

satu cara individu dalam membangun sumber modal untuk melancarkan jalannya 

ketika akan carok dikemudian hari. 
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Tindakan kolektif yakni memanfaatkan seseorang atau individu lain dengan 

sepihak yang tanpa disadari, sehingga individu lain tidak akan merasa kalau dirinya 

sedang dimanfaatkan untuk sebuah tujuan tertentu. Banyak cara dalam memanfaatkan 

orang lain yang dapat dilakukan oleh oknum tertentu sehingga mereka akan eraup 

keuntungan daritindakan pemanfaatan tersebut. 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Praktis 

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini untuk penegak hukum untuk 

menindak tegas para pelaku carok  sehingga masyarakat tidak gampang melakukan 

carok dalam menyelesaikan masalah. Hal tersehut dikarena kan tidakan carok  jika 

dilihat dari aspek hukum positif Negara merupakan sebuah tindakan kriminal, karena 

menghilangkan atau merenggut nyawa orang dengan paksa sesuai dengan KUHAP. 

Sehingga penegak hukum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. 

 

6.2.2 Saran Akademis 

Dalam penelitian ini memiliki kelemahan ataupun kekurangan dalam banyak 

hal. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melihat sudut pandang 

lainnya dari tradisi carok  tersebut , salah satunya yakni tentang perubahann nilai 

dalam budaya carok. 
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