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ABSTRAK 

 

Budaya Carok dalam masyarakat Madura sangat menarik untuk dikaji 
setidak-tidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tradisi Carok memiliki 
konotasi dan persepektif yang negatif bagi masyarakat luas. Fenomena Carok 
sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang berbenturan dengan aturan 
Hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah tradisi Carok pada masyarakat Madura khususnya 
pada masyarakat Sapudi. Secara ringkas, penulis dapat katakan bahwa banyak 
yang menganggap Carok adalah tindakan keji dan bertentangan dengan ajaran 
agama meski suku Madura sendiri kental dengan agama Islam pada umumnya 
tetapi, secara individual banyak yang masih memegang tradisi Carok. 

 Kata Carok sendiri berasal dari bahasa Kawi yang berarti ‘bertarung 
dengan kehormatan’. Biasanya, “Carok” merupakan jalan terakhir yang di tempuh 
oleh masyarakat suku Madura dalam menyelesaikan suatu masalah. Carok 
biasanya terjadi jika menyangkut masalahmasalah yang menyangkut 
kehormatan/harga diri bagi orang Madura (sebagian besar karena masalah 
perselingkuhan dan harkat martabat/kehormatan keluarga). Carok sebagai suatu 
institusionalisasi kekerasan, yang secara historis telah dilakukan oleh sebagian 
masyarakat Madura sejak beberapa abad lalu, selain mempunyai kaitan dengan 
faktor-faktor tersebut, tampaknya juga tidak dapat dilepaskan dari faktor politik, 
yaitu lemahnya otoritas Negara atau Pemerintah sejak sebelum dan sesudah 
kemerdekaan dalam mengontrol sumber-sumber kekerasan, serta 
ketidakmampuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat takan rasa 
keadilan.  

 

Kata Kunci : Carok, Budaya, dan pergeseran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

  Ada dua hal yang amat lekat menjadi stereotip orang Madura: NU dan 

carok. Kalau yang pertama menggambarkan orientasi keberagamaan orang 

Madura, maka yang kedua mengacu kepada karakter “keras” orang Madura. Ini 

sebenarnya cukup paradoksal, bagaimana bisa dalam sebuah masyarakat yang 

“religius” (Islami) muncul suatu tradisi kekerasan yang tetap terawat melintasi 

berbagai periode zaman. A. Latief Wiyata, berasumsi bahwa carok adalah suatu 

bentuk kekerasan yang memiliki latar dan pesan kultural yang maknanya dapat 

terungkap bila carok dilihat dari konteks lingkungan sosial-budaya masyarakat 

Madura.1 Adapun penelitian kali ini akan mengungkap pergeseran makna terhadap 

carok itu sendiri, dewasa ini kita dibuat kebingungan memaknai kebudayaan carok 

didalam masyarakat Madura, ini disebabkan setiap ada peristiwa pembunuhan 

masyarakat sekarang memaknainya sebagai peristiwa carok walaupun peristiwa 

itu belum tentu kejadian carok, bahkan masyarakat diluar Madura pun berasumsi 

kebudayaan carok tidak lepas dari kriminalitas yang tidak beralasan dan 

kebrutalan masyarakatnya. Padahal Carok merupakan pembelaan terhadap harga 

diri masyarakat Madura yang merasa dilecehkan. 

                                                           

1  A. Latief Wiyata. Carok; Konflik Kekerasan Dan Harga diri Orang 
Madura. (yogyakarta: LKIS, 2002), pp. xi-xiv. 

1 
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Carok sendiri berasal dari bahasa Kawi Kuno yang berarti Perkelahian. 

Secara harfiah bahasa Madura, Carok dapat diartikan Ecacca erok-orok 

(dibantai/mutilasi). Carok merupakan satu pembauran  dari budaya yang tidak 

sepenuhnya asli dari Madura tetapi Carok sebenarnya berasal dari Pasuruan yang 

kemudian di perkenalkan oleh pak Sakera, seorang mandor tebu di pasuruan yang 

dengan terang-terangan melawan ke sewenang-wenangan penjajah pada masa itu.2 

Carok merupakan putusan akhir atau  penyelesaian akhir sebuah permasalahan 

yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik atau musyawarah dimana di 

dalamnya terkandung makna mempertahankan harga diri. 

Pengertian carok sendiri adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan 

(karena ada kalanya berupa penganiayaan berat) menggunakan senjata tajam  pada 

umumnya Clurit  yang dilakukan oleh orang laki-laki lain yang dianggap telah 

melakukan pelecehan harga diri (baik secara individu sebagai suami maupun 

secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga ) terutama berkaitan dengan 

masalah kehormatan isteri dan anak perempuannya sehingga membuat malo 

(malu).3 Clurit sendiri adalah senjata tajam yang bentuknya menyerupai tanda 

tanya yang pada awalnya digunakan oleh orang Madura sebagai alat untuk 

menyabit rumput, menurut D. A. Wawi Imron, celurit memiliki filosophi yang 

cukup dalam  dari bentuknya yang mirip tanda tanya, bisa dimaknai sebagai satu 

bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. 

                                                           

2 Ibid., p. 2. 

3 Ibid., p. 5. 
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Pengertian carok paling tidak harus mengandung lima unsur, yaitu  

tindakan atau upaya pembunuhan antar laki-laki, pelecehan harga diri terutama 

berkaitan dengan  kehormatan perempuan (istri), perasaan  malu (malo), adanya 

dorongan, dukungan, persetujuan sosial disertai perasaan puas, dan perasaan 

bangga bagi pemenangnya .  

Carok sebagai media kultural untuk  menunjukkan  kejantanan dengan 

kekerasan fisik menjadi tidak jelas jika dihubungkan dengan nyelep (menyerang 

musuh dari belakang atau samping ketika musuh sedang lengah). karena Carok 

sebenarnya adalah sebagai pembelaan terhadap harga diri yang  terlecehkan 

sehingga pelakunya tidak mungkin melakukannya dengan cara nyelep, namun 

akhir-akhir ini carok menjadi ‘tuna makna’ kalau hanya dihubungkan dengan  

kehormatan  perempuan karena akhir-akhir ini carok sudah digunakan sebagai 

ajang dendam yang tidak berkaitan dengan kehormatan itu sendiri. 

Carok bukan hanya penegakkan kehormatan yang berhubungan dengan 

penghinaan terhadap istri dan anak perempuan orang lain, melainkan juga 

berhubungan dengan gangguan terhadap mantan istri yang telah dicerai, dan 

pelecehan agama. Carok dipandang oleh sebagian pelakunya sebagai suatu alat 

untuk memperoleh kekuasaan.4 misalnya calon KADES, mereka menyewa para 

pelaku carok (orang jago , blater) untuk menggalang suara agar lebih banyak lagi 

                                                           

4 Mohamad Fauzi Sukimi, Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia 
Madura,(Radar Madura, edisi 02 Februari 2008). 
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pendapatan suaranya dalam pemilihan kades atau bahkan salah satu dari jagoan 

itu sendiri yang mencalonkan dirinya sebagai kades. 

Jika dilihat dari sistem nilai budaya, carok merupakan suatu hal yang 

abstrak dan hanya akibatnya yang berwujud kongkrit saja yang dapat diamati dan 

diobservasi. Dengan ini terdapat unsur-unsur carok yang lainnya yang tidak lahir 

dalam wujud kongkrit seperti dalam tingkah laku warga masyarakat tetapi bersifat 

implisit yaitu berada pada tingkat kognitif manusia. Mengenai sistem sosial 

masyarakat Madura tentu tidak terlepas dari bagaimana masyarakat Madura sejak 

dahulu hingga saat ini tetap tunduk pada kiai, kondisi ini menjelaskan bahwa bagi 

masyarakat Madura, kiai tetap menjadi pemimpin. Kepatuhan atau ketundukan 

masyarakat Madura terhadap kiai, tergambar dari sruktur masyarakat Madura. 

Bepak, Bebuk, Guru, dan Rato, merupakan unsur-unsur dalam bangunan sosial 

masyarakat Madura, bepak (bapak), bebuk (ibu), adalah elemen penting dalam 

bangunan keluarga Madura, guru adalah tokoh panotan dan ratoh (pemerintah) 

adalah unsur penentu dalam dinamika sosial budaya dan politik di Madura.5  

Bangunan sosial yang demikian tergambar bahwa di samping harus patuh 

pada bapak dan ibu, orang Madura diharapkan juga tunduk pada tokoh panutan 

dan juga pemerintah. sedangkan yang dimaksud tokoh panutan di sini adalah 

mereka yang disebut pemimpin informal. Pemimpin informal adalah mereka yang 

memimpin masyarakat atau mereka golongan masyarakat tanpa mendapat 

loyalitas pemerintah. Pemimpin informal di sini dalam konteks Kemaduraan 

                                                           

5 Hasil wawancara dengan Subaidi wakil kepala SMA N 1 Gayam, pada 
tanggal 05 Agustus 2015. bertempat di desa pancor. 
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adalah bukan kiai akan tetapi tokoh masyarakat yang secara sosio kultural 

mendapat legitimasi sebagai figur yang dipatuhi. Figur ini, untuk daerah Madura 

Barat bisa muncul dalam sosok yang disebut orang blater, jago, bejing dan lain 

sebagainya,6 kepatuhan etnik Madura kepada pemimpin informal, dengan 

demikian mencakup dua jalur, religius dan sosio-kultur. Sesuai dengan 

kapasitasnya peranan dan pengaruh seorang kiai lebih terkonsentrasi kepada hal-

hal yang bersifat sakral sedangkan tokoh non kiai lebih kepada hal-hal yang 

bersifat profan7. Dalam membandingkan kebudayaan manusia, maka salah satu 

hal yang menarik perhatian untuk dipakai secara mendalam dalam kontek yang 

universal adalah norma - norma yang selalu terumus dalam setiap bentuk 

kehidupan bersama dari manusia sebagai pedoman yang diajarkan kepada para 

warganya supaya diperhatikan dalam berperilaku.8 

Sebagai suatu sistem nilai budaya, carok berfungsi sebagai identitas orang 

Madura. Carok adalah suatu ekspresi kolektif warga-warga komunitas setempat 

yang hendak mencanangkan model tertib sosial dan tertib simbolik kultural 

setempat, maka sedikit banyak akan mengalami perubahan. Perubahan itu 

walaupun sifatnya tidak mendasar juga akan dapat memberikan warna baru pada 

                                                           

6  D. Zawawi Imron. Sikap-sikap idealistik manusia Madura. Dalam 
makalah dialog Budaya Madura di DPD Golkar. (Jember 1988) 

7 Hasil wawancara dengan KH. Murtadho, tokoh masyarakat di desa 
Gayam dusun betolampek, pada tanggal 23 Agustus 2014. Bertempat di Desa 
Gayam pulau Sapudi. 

8  A. Latief Wiyata. Carok; Konflik Kekerasan Dan Harga diri Orang 
Madura. ( Yogyakarta: LKS, 2002 ), p. 15. 
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masyarakat, yang selanjutnya juga akan tercermin dalam tingkah laku warga 

masyarakat sebagai informasi dari nilai carok tersebut. 

Pelecehan harga diri dalam kultur Madura berkaitan dengan malo (malu), 

yaitu ketika seseorang dianggap tidak diakui atau diingkari kapasitas dirinya 

sehingga dia merasa tada’ ajina (tidak ada harganya). Persoalan menjadi semakin 

rumit karena eskalasi perasaan malo akan meluas ke tingkat keluarga, atau bahkan 

komunitas masyarakat9. Makanya, tidak aneh bila dalam beberapa kasus 

ditemukan bahwa sebelum terjadi carok, ada sidang keluarga yang mengatur 

skenario carok, mulai dari cara membunuh hingga persiapan pasca-carok. Selain 

itu, secara sosial memang ada semacam pembenaran kultural terhadap carok. Ini 

juga masih terkait dengan malo itu sendiri. Bila ada seseorang yang dilucuti harga 

dirinya, maka dia akan dianggap penakut bila tidak melakukan reaksi apa-apa. 

Ada suatu ungkapan Madura: tambana malo, mate: artinya Obatnya malu adalah 

mati. Reaksi akan semakin kuat bila pelecehan harga diri itu berkait dengan kasus 

perselingkuhan.10 

Setiap ada gangguan terhadap istri dan anak perempuannya maka akan 

menimbulkan rasa malo terhadap kerabat bahkan kepada masyarakat lain yang 

ada di sekitar lingkungannya jika tidak bereaksi kepada orang yang mengganggu 

istri dan anak perempuannya, karna menurut orang Madura selain orang tua 

martabat dan kehormatan istri merupakan manifestasi dari martabat dan 

                                                           

9 Agustinus Suprapto. Ketika segalanya harga diri, http://ensiklopedia 
bebas, diakses tanggal 10 Februari 2011. 

10  D. Zawawi Imron. Ibid., p. 17. 
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kehormatan seorang laki – laki atau suami, karena bagi orang Madura istri adalah 

“bhantalla pate” (landasan kematian). Dengan kata lain, tindakan mengganggu 

istri orang lain di istilahkan oleh orang Madura ialah “aghaja’ nyabah”(bercanda 

terhadap nyawanya sendiri). Dalam sistem perkawinan orang Madura, seorang 

laki-laki Madura ketika akan kawin tidak perlu memikirkan rumah untuk tempat 

tinggal keluarganya nanti, karena biasanya rumah tersebut sudah disiapkan oleh 

mertuanya. Hal ini menyebabkan pertukaran yang tidak seimbang, sehingga 

sebagai konsekuensinya seorang suami harus betul-betul dapat menjaga istrinya 

dengan baik, terutama yang menyangkut masalah kehormatannya. 

Namun hal seperti di atas dewasa ini sangat jarang ditemui, sekarang 

kebanyakan pelaku carok bertindak atas dasar egoisme tidak ada peraturan dan 

alasan yang bersangkutan dengan apa yang telah disebutkan di atas lagi lagi yang 

harus di taati sehingga tidak perlu heran jika masyarakat di luar Madura 

mengkatagorikan kebudayaan carok adalah kebudayaan yang menganut sistem 

kekerasan yang tampa adanya alasan yang bersangkutan dengan kehormatan 

itusendiri.  

Hal ini juga berhubungan dengan sistem perkawinan di Madura yang 

menganut sistem matrilokal dan uxorilokal, sehingga seorang suami dituntut 

kompensasi berupa penjagaan terhadap istri secara maksimal.11 Elemen kultural 

masyarakat Madura lainnya memang masih cukup memberi dukungan terhadap 

“budaya” carok. Tradisi Remo misalnya, yang menjadi semacam tempat arisan 

                                                           

11 A. Latief Wiyata. op.cit., P. 9. 
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para jago atau kaum blater untuk mengumpulkan uang tidak jarang dilangsungkan 

menjelang carok atau sesudahnya, untuk menggalang solidaritas di antara para 

jago. Status sebagai seorang jagoan di Madura ini juga kemudian menempatkan 

carok sebagai media mobilisasi status sosial. 

Seorang yang menjadi pemenang carok akan dianggap sebagai seorang 

Jagoan atau pendekar yang dapat memberikan kewibawaan dan mengantarkannya 

dalam status sosial yang lebih tinggi. Demikian pula, dalam lingkungan keluarga 

ada tradisi untuk terus merawat dendam carok, dengan menyimpan baju bekas 

atau senjata bersimbah darah yang digunakan ketika carok ini bertujuan agar anak 

cucunya kelak akan mengikuti jejak ayahnya untuk menjaga kehormatan 

keluarganya, atau dengan menguburkan mayat yang kalah di dekat rumah, tidak di 

pemakaman umum.Yang menarik, carok sebagai sebuah peristiwa budaya 

ternyata juga telah menjelma menjadi komoditas ekonomi. 12 Ketika si pemenang 

carok berusaha menghindari hukuman pengadilan yang berat, maka ia butuh calo 

untuk nabang, merekayasa proses peradilan dengan menyerahkan sejumlah uang 

kepada aparat agar hukuman menjadi ringan, atau bahkan mengganti terdakwa 

carok pada orang yang siap menggantikannya tentu saja hal yang seperti ini 

dengan perjanjian – perjanjian yang telah disetujuinya.  

Selain itu carok juga selalu identik dengan dendam 7 turunan atas nama 

kehormatan hal ini akan terjadi apabila yang merasa terlecehkan kehormatannya 

meninggal. Lain daripada itu orang Madura mempunyai pribahasa yang berbunyi, 

                                                           

12  Ibid., p. 15. 
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Tembhang Pote Matah, Ango’an Pote Tolang (dari pada putih mata lebih baik 

putih tulang, dari pada menanggung malu lebih baik mati atau membunuh). 

Pribahasa  Itu yang di pegang oleh orang Madura kebanyakan,  Dendam yang 

mengatasnamakan Carok ini bisa terus berlanjut hingga anak cucunya. Ibarat 

hutang darah harus dibayar darah. Huub de Jonge dalam salah satu bukunya 

menulis bahwa carok muncul karena masyarakat Madura merasa tidak 

menemukan solusi atas konflik sosial yang dihadapinya, sehingga harus 

diselesaikan sendiri dengan cara kekerasan.13Maraknya budaya carok di Pulau 

Madura menyebabkan sangat lumrah dijumpai laki-laki yang selalu berpergian 

membawa senjata (nyekep). 

Apalagi mereka yang dianggap sebagai jagoan di desanya. Bila berpergian 

tanpa senjata tajam, seakan-akan ada sesuatu yang kurang dalam tubuh mereka. 

"Bahkan beberapa informan yang lain mengatakan bahwa senjata tajam yang 

selalu dibawa kemanapun mereka pergi dianggap sebagai kancana sholawat 

(teman sholawat). Bagi pemeluk Muslim memang dianjurkan untuk membaca 

sholawat setiap kesempatan, tidak terkecuali jika hendak berpergian, Karenanya 

bila setiap saat terjadi carok maka seseorang sudah siap siaga. Sikap ksatria yang 

sering didengung-dengungkan dalam carok  kini sudah bergeser.14 Para pelaku 

carok lebih suka nyelep (dari belakang) daripada ngonggai (menantang secara 

                                                           

13  H.de jonge, Madura straits: the dynamics of an insular society, 
(Leiden: KITLV Press, 1995), p. 7. 

14 Hasil wawancara dengan Herman pelaku carok di Bansanik Gayam 
kecamatan Gayam, pada tanggal 12 Februari 2015 bertempat di desa Bansanik 
kecamatan Gayam Sapudi. 
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jantan). Mereka menjadi semakin membabi-buta dalam menghabisi lawan-lawan 

atau musuh-musuhnya tanpa mempedulikan apakah lawan-lawannya dalam 

keadaan siap atau tidak.  

Kebiasaan melakukan carok dengan cara nyelep dan keroyokan maka 

"etika" yang bermakna kejantanan bergeser menjadi brutalisme dan egoisme, 

Secara kultural kenyataan ini justeru merupakan sisi hitam dari kebudayaan 

Madura. Padahal orang Madura juga memiliki nilai-nilai budaya yang berkaitan 

dengan kehidupan penuh harmoni sebagaimana tercermin dalam ungkapan: 

rampa' naong, baringen korong (suasana teduh penuh kedamaian layaknya berada 

di bawah pohon beringin yang rindang).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subaidi, beliau menceritakan 

beberapa bulan yang lalu terjadi keributan yang orang sekitar menyebutnya 

kejadian carok, dimana pemasalahannya hanya sepele yaitu mereka berdua 

mempunyai perahu yang sama-sama di taruh di pinggir pantai kemudian perahu 

itu kena ombak kebetulan pada waktu itu memang musim ombak dimana perahu 

mereka menabrak perahu yang sebelahnya, sehingga perahu yang satunya rusak 

berat kemudian tenggelam orang yang punya tidak terima akhirnya terjadi 

cekcoklah di pantai itu kemudian terjadi carok untungnya tidak ada korban jiwa 

karna mereka sama sama kebal sajam sehingga tidak ada yang menjadi korban.15  

                                                           

15 Hasil wawancara dengan H. Hasa, tokoh masyarakat di Bansanik desa 
Gayam, pada tanggal 09 Februari 2015. Bertempat di desa gayam kecamatan 
Gayam kepulauan sapudi. 
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Sebenarnya hal seperti ini semestinya tidak terjadi jika mereka sama-sama 

mengerti dan tidak egois, mungkin mereka bangga dengan dirinya yang kebal 

akan senjata tajam sehingga mereka berdua lebih mendahulukan sifat egoismenya 

daripada berfikir rasional. 

Dari kronologis kejadian carok di atas sudah menjelaskan bahwa carok 

dewasa ini sangat berbeda dengan carok pada zaman dulu, jika dulu orang akan 

melakukan carok harus melalui ritual keluarga dan hanya di lakukan atas dasar 

harga diri dan pelecahan terhadap keluarga terlebih terhadap istri dan anak 

perempuannya, maka dewasa ini carok terjadi dimana saja kapan saja dan 

permasalahannya apa kemudian tidak ada ritual khusus untuk melaksanakan carok 

yang lebih menyakitkan terhadap orang Madura adalah, bahwa kebudayaan yang 

telah dirawat mulai dulu kini telah tercoreng dengan aksi carok yang hanya 

mengedepankan egoisme dan ke brutalan, sehingga nilai nilai yang di pertahankan 

sejak dulu mulai bergeser maknanya menjadi brutalisme dan egoisme. Namun 

demikian masyarakat Madura khususnya di pulau sapudi masih sangat kokoh 

menjaga dan memelihara kebudayaan carok sekalipun hingga sekarang carok 

mulai digunakan sebagai suatu prilaku yang menyimpang dan tidak lagi sebagai 

suatu kebudayaan yang seperti mereka percayai makna carok itu mulai jaman 

dulu. 
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1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis membagi dalam dua 

pertanyaan rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam studi ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya carok di Madura 

khususnya di pulau Sapudi tahun 1970 – 2010?                                                          

2. Carok : Perubahan dan keberlanjutannya? 

Jawaban dari pertanyaan diatas dicari melalui sumber sumber diantaranya 

sumber lisan dan sumber buku yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

Sementara sumber lisan peneliti menggunakan kerangka sejarah lisan, yaitu 

menggunakan metode wawancara dengan informan, sedangkan sumber buku 

penulis menggunakan buku buku yang terdapat di perpustakaan yang berkaitan 

dengan penelitian ini, selain dari sumber kedua diatas penulis juga menggunakan 

sumber dari internet. 

Adapun penulis menggunakan tahun 1970, karna pada tahun inilah Carok 

masih memegang cara-cara yang memang terdapat dalam aturan Carok itu sendiri 

seperti misalnya: melakukan ritual, rapat dengan keluarga dan kejadian carok 

hanya terjadi apabila satu lawan satu atau berduel, hal seperti itu menunjukan 

kesportiban mereka sebagai pelaku carok. Sedangkan berahkir tahun 2010 

terdapat banyak kasus yang mengatas namakan carok sekalipun mereka 
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berlandaskan pada Anarkisme yang tentu saja tidak sesuai dengan cara-cara carok 

yang sebenarnya, adapun kasus terbesarnya pada tahun ini adalah pada saat 

karapan sapi. Karna tidak terima sapinya di kalahkan mereka membacok salah 

satu panetia dengan sadis dan dengan bangganya mereka meneriakkan carok. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian  

  Pada dasarnya penulisan  ini untuk mendapatkan suatu jawaban yang jelas 

tentang makna carok pada masyarakat Madura di pulau sapudi, baik pada masa 

lalu sampai saat ini yang dialaminya. Dimana dewasa ini banyak sekali orang 

yang menyalah artikan carok itu sendiri sehingga masyarakat luar Madura 

mengidentikkan carok sebagai budaya kekerasan yang brutal. 

Berdasarkan pada harapan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya carok terhadap masyarakat 

Madura yang berada di Pulau Sapudi tahun 1970-2010. 

2. Memahami tentang perubahan keberlanjutannya dengan kehidupan 

masyarakat di Pulau Sapudi. 

 

1.4. Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa tinjauan pustaka yang sangat mendukung dalam penulisan 

ini, diantaranya adalah; buku A. Latief wiyata dengan judul Carok ; konflik 

kekerasan dan hargadiri masyarakat madura. Buku ini membahas tentang 

kebudayaan carok yang di latarbelakangi oleh dendam dan harga diri. Selain itu 

buku ini juga membahas tentang perbedaan carok masa kini dengan carok zaman 
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dulu. Selanjutnya buku yang berjudul Madura dalam empat jaman, buku ini 

menjelaskan tentang peradaban masyarakat Madura. selanjutnya karya Huub De 

jonge Dengan bukunya Garam, Kekerasan Dan Aduan Sapi, buku ini menjelaskan 

tentang kebudayaan masyarakat Madura yang berkaitan dengan ketiganya. 

Kemudian skripsi Edy Hariyanto “ Adat Istiadat Budaya Carok Dipulau sapudi 

Kabupaten Sumenep Kepulauan Madura” yang membahas tentang kebudayaan 

carok di pulau sapudi. Adapun perbedaan tulisan edi dengan tulisan ini adalah 

tulisan edi menjelaskan tentang benar adanya budaya carok di pulau Sapudi, 

sedangkan tulisan ini membahas tentang pergeseran makna dari carok tersebut. 

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini untuk mengetahui segala kekuatan 

dan kelemahan yang ada pada sumber yang peneliti jadikan acuan, sehingga 

mampu menyajikan penulisan yang objektif. 

1.5.Metodologi yang Digunakan 

Metodologi atau science of methods adalah ilmu yang membicarakan jalan. 

Metode sejarah adalah petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tentang bahan, 

kritik, interpretasi dan penyajian sejarah. 16 

 Metodologi merupakan pokok ilmu dari sejarah yang bertujuan 

menjelaskan kejadian itu dengan menggali sebab-sebab, kondisi lingkungan, 

konteks sosial kultural dan di perdalam lagi dengan menganalisis tentang faktor-

faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan 

                                                           

16 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2003), p. 19. 
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komponen dari proses sejarah yang dikaji.17 Maka dari itu, peneliti perlu 

dilengkapi dengan alat-alat analitis, konseptual, dan teoritis yang ditentukan dari 

metodologi yang digunakan sehingga dapat mengamati studinya dengan 

prespektif teoritis dan mampu untuk mengungkapkan seluruh dimensi-

dimensinya.18 Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada 

suatu pendekatan, artinya dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang 

diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya.19 

Metodologi sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metodologi sejarah sosial, dengan menjadikan masyarakat sebagai bahan kajian. 

Kuntowijoyo menyatakan bahwa sejarah sosial adalah sejarah mengenai 

masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dalam dinamika masyarakat terdapat 

kompleksitas permasalahan masyarakat dan hal tersebut saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi.  

Untuk melihat masyarakat secara utuh, maka terlebih dahulu melihat 

struktur dan sistem sosialnya, dimana didalamnya akan terlihat kausalitas, 

pengaruh dan prilaku masyarakat.20 

 Metodologi sejarah sosial yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

model sistematis. Dalam buku Metodologi Sejarah karangan Kuntowijoyo 

                                                           

17 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)., P. 2. 

18   Ibid., p. ix.  

19   Ibid., p. 4.  

20   Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Edisi Kedua, (Yoyakarta: Tiara 
Wacana, 2003)., p. 42. 
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terdapat tulisan tentang model sistematis. Model ini digunakan untuk menelusuri 

sejarah sosial dengan melihat masyarakat dalam arti perubahan sosial dari elemen-

elemen sosial masyarakat tersebut.21 

 Pendekatan sejarah sosial dengan model sistematis digunakan dalam 

penelitian ini untuk  merekonstruksi masyarakat dalam mengakui adanya 

perubahan makna dari carok, yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. 

 

1.6.Kerangka Teori dan Konsep 

1.6.1. Teori 

Penerapan teori dan konsep berguna untuk mendapatkan penelitian sejarah 

yang utuh, karena disebabkan kompleksitasnya peristiwa sejarah dan bersifat 

multidimensional. Penerapan teori dan konsep akan dapat memperluas serta 

mempertajam analisis di dalam menjelaskan budaya dan makna carok dalam 

masyarakat sapudi. Teori dalam ilmu sejarah dinamakan kerangka referensi atau 

skema pemikiran yang berarti suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan 

dalam menyusun bahan-bahan (data) yang diperolehnya dari analisis sumber dan 

juga dalam mengevaluasi hasil penemuannya.22 

 Dalam melakukan analisis, penulis memerlukan teori untuk mengkaji 

sebab-sebab, kondisi lingkungan, konteks sosial, secara mendalam dan melakukan 

                                                           

21Ibid., p. 57. 

22 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jogjakarta:Ar-
Ruzz Media, 2007), p. 32. 
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analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur 

yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah.23 

  Teori digunakan untuk menyimpulkan generalisasi dari fakta hasil 

pengamatan, memberi kerangka orientasi atau untuk menganalisa dan 

mengklasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dan mengisi lowongan-

lowongan dalam pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah atau sedang 

terjadi.24 

Adapun Teori yang digunakan dalam studi ini adalah, teori perubahan 

sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem 

sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat.25 Teori ini digunakan untuk melihat 

perubahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Madura sehingga mengakui 

adanya budaya carok dan faktor-faktor penyebab perubahan makna dalam 

kebudayaan tersebut. 

Penelitian ini juga menggunakan teori identitas. Teori identitas adalah soal 

kesamaan dan perbedaaan, tentang aspek personal dan sosial,26 pada dasarnya 

                                                           

23  Sartono Kartodirdjo, op.cit, p. 2. 

24 Fuad Hasan, (ed.), “Beberapa Asas dan Metodologi Ilmiah” dalam 
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 
1986), pp. 5-13. 

25Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), p. 350. 

26 Chris Barker, Cultural Studies: Teori dan Praktik (Yogyakarta: Kreasi 
Wacana, 2009), p. 176. 
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setiap individu ingin memiliki identitas yang positif dan mendapatkan pengakuan 

dari pihak lain dan persamaan sosial. Keinginan untuk memiliki identitas yang 

positif dipandang dari tindakan-tindakan individu dalam setiap interaksi sosial. 

Hal tersebut berlangsung melalui proses sosial yang dipandang sebagai cara untuk 

menentukan posisi dan status identitasnya. Dalam kaitan studi ini, teori identitas 

digunakan untuk melihat dan mengetahui apa yang membedakan identitas carok 

jaman dulu dengan identitas carok jaman sekarang yang dianggap mulai berubah 

maknanya terhadap masyarakat Madura. 

Kemudian teori ekologi kultural (cultural ecology theory), dimana faktor 

lingkungan ditemukan sebagai penyebab konflik. Touwen – Bouwsma berasumsi 

bahwa Carok berkaitan erat dengan dua peristiwa yaitu pemilihan kepala desa dan 

remo.27 Dimana keduanya sangat berkaitan satu samalainnya, jika disatu desa 

akan mengadakan pemilihan kepala desa biasanya para jagoan mengadakan remo 

untuk menggalang dana agar nantinya apabila para jagoan ini di undang untuk 

menjaga si calon kades atau bahkan para pengikut si calon kades ini mereka (para 

jagoan) sudah siap secara materi sebelum mereka mendapatkan kucuran dana dari 

calon kades tersebut. 

1.6.2. Konsep 

Selain teori, peneliti juga menggunakan konsep. Konsep pertama yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah konsep suku, konsep yang tercakup dalam 

istilah “suku bangsa” adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran 

                                                           

27 Touwen-bouwsman, dalam A. Latif  Wiyata, Carok; Konflik Kekerasan 
Dan Harga diri Orang Madura. (yogyakarta: LKIS, 2002), P. 24. 
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dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kebudayaan dan identitas tadi 

seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga. Jadi, kesatuan kebudayaan bukan 

suatu hal yang ditentukan oleh orang luar melainkan oleh anggota atau warga 

kebudayaan bersangkutan.28 

Konsep yang kedua yang peneliti gunakan adalah konsep malu (malo), 

Malu ialah kata yang mengekspresikan perasaan  yang tidak menyenangkan  yang 

dialami seseorang dalam situasi  tertentu.  Jenis perasaan ini muncul karena reaksi 

dari tindakan orang lain  yang dianggap tidak pantas  atau menyimpang dari 

norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, rasa malu terletak dalam pikiran 

seseorang dan orang yang malu biasanya mengetahui situasi yang menyebabkan 

timbulnya rasa malu itu. Orang Madura akan merasa malo atau terhina jika harga 

dirinya dilecehkan oleh (atau sebagai akibat dari) perbuatan orang lain. 

Pelecehan harga diri ini sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas 

dan identitas diri mereka. Padahal kapasitas dan identitas diri seseorang secara 

sosial tidak dapat dipisahkan dengan peran dan statusnya (social role and status) 

dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku. Peran dan status sosial ini dalam 

prakteknya tidak cukup hanya disadari oleh individu yang bersangkutan 

melainkan harus mendapat pengakuan dari orang atau lingkungan sosialnya29. 

Bahkan pada setiap bentuk relasi sosial antara orang yang satu dengan yang 

lainnya harus saling menghargai peran dan status sosial masing-masing. Tapi ada 

                                                           

28 Harry Purwnto.“Pengantar suku” http://detik Surabaya News 
Jatim.Com, Diposting pada tanggal 11 Maret 2008. 

29  A. Latief Wiyata: http://Konsep Harga Diri Dalam Masyarakat Dan 
Kebudayaan Madura. Di akses pada tanngal 16 november2008. 
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kalanya hal ini tidak dipatuhi. Bagi orang Madura tindakan tidak menghargai dan 

tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial sama artinya dengan 

memperlakukan dirinya sebagai orang tada’ ajhina (tidak bermakna secara sosial 

dan budaya) yang pada gilirannya menimbulkan perasaan malo. 

 

1.7.Metode Penelitian dan Sumber 

Ilmu sejarah memiliki metode penelitian yang disebut dengan metode 

sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau.30 Metode sejarah juga merupakan 

sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis, yang dimaksudkan untuk memberi 

bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, 

menilai secara kritis kemudian menyajikan suatu sintesa sebagai  hasil-hasilnya.31 

Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang 

diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah) 

dan dengan menggunakan metode sejarah, sejarawan berusaha untuk 

merekontruksi sebanyak-banyaknya dari peristiwa masa lampau manusia.32 

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan alat oleh sejarawan untuk 

menyusun sejarah. Metode adalah cara kerja untuk memperoleh sesuatu dengan 

mengumpulkan sumber-sumber sehingga dapat diperoleh keterangan-keterangan 

                                                           

30Louis Gottschalk, Terj. Nugroho Notosutanto, Mengerti Sejarah 
(Universitas Indonesia Press, 1986), p. 32. 

31 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer : 
Suatu Pengalaman (Jakarta : Yayasan Idayu, 1978), pp. 6-7.  

32 Louis Gottschalk, loc.cit., p. 35. 
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tentang sesuatu tersebut secara benar.33 Oleh karena itu tanpa menggunakan 

metode, seorang peneliti tidak akan mampu menemukan, menganalisis atau  

memecahkan setiap permasalahan secara cermat dan teratur.  

Proses metode sejarah meliputi empat tahapan, yang pertama heuristik, 

ialah proses pencarian dan pengumpulan untuk menemukan sumber sumber. 

Heuristik merupakan suatu teknik untuk mencari jejak-jejak sejarah. Heuristik 

merupakan suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu.34  

Tahapan pengumpulan dan menemukan sumber dilakukan dengan cara 

penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). 

Penelitian kepustakaan dalam rangka mencari untuk menemukan sumber, serta 

mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang mendukung setiap permasalahan 

yang diungkapkan.  

Sumber pada dasarnya adalah data yang membuka kemungkinan bagi 

peneliti sejarah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal.35 Sumber 

sejarah dapat dibedakan menurut bahannya, yakni tertulis dan tidak tertulis. 

Sumber sejarah menurut urutan penyampaiannya dapat dibedakan menjadi sumber 

primer dan sekunder. Sementara menurut tujuannya sumber sejarah dibagi atas 

sumber formal dan informal.36 

                                                           

33  Fuad Hasan, (ed.), op.cit, pp. 5-13. 

34 G. J. Reiner, Terj. Muin Umar, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah, 
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1979), p. 113. 

35 Dudung Abdurahman, op.cit, p. 40. 

36 Ibid., pp. 40-41. 
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Sumber tertulis yang didapatkan berupa sumber buku yang merupakan 

koleksi pribadi atau pun hasil peminjaman dari teman sejarawan yang berisikan 

tema berkaitan dengan penulisan ini. Sumber lain juga didapat dari men-download 

dari website yang berupa berita online dan artikel-artikel yang berkaitan dengan 

penulisan ini. 

Sumber-sumber tertulis dilengkapi sumber lisan dengan menggunakan 

kerangka sejarah lisan, yaitu menggunakan metode wawancara dengan para 

informan. Metode wawancara (metode interview) mencakup cara-cara yang 

dipergunakan oleh seseorang untuk tujuan mendapatkan keterangan secara lisan, 

yakni berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, motivasi dan cita-cita dari 

informan tentang pergeseran makna carok.37  

Wawancara dilakukan dengan Kh. Mortadho yang mengakui adanya 

kebudayaan dan pergeseran carok, sekaligus sebagai informan kunci (key 

informan), sedangkan informan pendukung adalah masyarakat Madura pada 

umumnya khusunya masyarakat pulau sapudi.38 

Tahap kedua, verifikasi, yaitu melakukan kritik terhadap sumber yang 

bertujuan untuk memperoleh fakta yang akan dirangkaikan secara keseluruhan. 

Verifikasi dapat dibagi menjadi dua kritik, yaitu kritik ekstern dengan 

membuktikan keaslian atau keotentikan sumber. Kritik ekstern ini adalah kritik 

terhadap penampakan dari luarnya atau kebendaan sumber tersebut. Kemudian 

                                                           

37 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Ilmu Bidang Sosial, (Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press, 1990), p. 111. 

38 G. J. Reiner, Terj. Muin Umar, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah, 
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1979), p. 113 
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kritik intern, kritik ini adalah meneliti kekredibilitasan sumber yang diperoleh 

terhadap isi dari sumber tersebut. Kredibilitas sumber baik tertulis maupun lisan 

ditentukan oleh keadaan sumber yang ultimate atau saksi primer yang mampu dan 

berkeinginan menceritakan kebenaran, atau saksi primer dengan akurat 

melaporkan secara terperinci mengenai hal yang sedang diteliti.39 Dengan 

demikian, maka fakta sejarah dapat didefinisikan sebagai sesuatu unsur yang 

dijabarkan secara langsung atau tidak langsung dan dianggap kredibel setelah 

pengujian yang sesuai dengan metode sejarah.40 

Ketiga, interpretasi, yaitu tahapan menafsirkan keterangan sumber-sumber 

yang bertujuan untuk mencari fakta yang terkandung di dalam sumber-sumber 

yang dirangkai menjadi tulisan sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang 

digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan 

sintesis berarti menyatukan. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan 

sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan 

bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi 

yang menyeluruh. Dalam proses interpretasi, peneliti harus berusaha mencapai 

pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa.41  

Tahapan keempat, historiografi, merupakan penyajian  dalam bentuk 

tulisan yang kronologis atau sebagai laporan hasil penelitian. Hal yang 

membedakan penulisan sejarah dengan penulisan ilmiah bidang lain ialah 

                                                           

39 Dudung Abdurahman, op.cit. Metode penelitian sejarah, ( Yogyakarta : 
Ar-Ruzza Media, 2007 ), p. 73. 

40 Louis Gottschalk, op.cit., p. 96. 

41Ibid., p. 74. 



27 

 

 

 

penekanannya pada aspek kronologis, karena alur penulisan data harus selalu 

diurutkan kronologisnya.42 

1.8. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kepulauan sapudi kecamatan gayam kabupaten 

sumenep dan alasan memilih lokasi ini adalah: karena pulau sapudi merupakan 

kepulauan yang penduduknya sebagian besar masih mengakui keeksistensian dari 

Carok itu sendiri, dimana sebagian khususnya di daerah pedalaman atau desa 

masyarakat Sapudi sampai saat ini masih menggunakan media Carok untuk 

menyelesaikan suatu masalah walaupun tidak dengan cara-cara Carok yang benar. 

Oleh karena itu daerah ini sangat mendukung untuk peneliti melakukan penelitian 

tentang pergeseran makna carok, akan tetapi masyarakat di pulau Sapudi tidak 

semuanya mengetahui bahwa budaya carok telah bergeser maknanya sehingga 

setiap ada peristiwa perkelahian masyarakat akan mengartikan peristiwa itu 

sebagai kejadian carok. 

Dari lokasi ini ditemukan alasan mengapa kebudayaan carok terjadi 

pergeser maknanya, sehingga disalahpersepsikan oleh masyarakat luar Madura 

yang awalnya sebagai kebudayaan yang sangat dieluh-eluh sebagai warisan nenek 

muyangnya sebagai kebudayaan dan bahkan sebagai identitas laki-laki Madura 

menjadi sebuah kebudayaan yang tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang 

menyangkut hargadirinya.  

 

 

                                                           

42Ibid., p. 77. 
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1.9. Sistematika Penulisan 

 Hasil penulisan ini dibuat dalam suatu sistematika atau kerangka penulisan 

sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan. Menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, metodologi sejarah yang digunakan, kerangka teoritis dan 

konseptual,  metode penelitian dan sumber serta sistematika penulisan. 

 Bab II Gambaran Umum pulau Sapudi. Menceritakan tentang kondisi 

geografis dan kehidupan masyarakat Pulau Sapudi. 

Bab III Faktor-faktor penyebab terjadinya carok. Menguraikan tentang 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya carok terhadap masyarakat Sapudi 

kecamatan Sumenep Madura. 

Bab IV Carok : Perubahan dan keberlanjutannya terhadap kehidupan 

masyarakat Pulau Sapudi. 

Bab V Simpulan. akan menyimpulkan penelitian ini berdasarkan pada 

rumusan masalah di atas. 


