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Latar Belakang 

 

Konflik antar teman sebaya (peer conflict) sering terjadi pada hubungan teman 

sebaya ( peer relasional) ( Yager, Trzesniewski, Tirri, Nokelainen, & Dweck, 2011). 

Konflik tersebut dapat terjadi karena kompetisi, provokasi dan salah paham antar 

mereka (Berkowitz, 1993 ; Johnson, Coie, Gremaud, Lochman, & Terry, (1999) 

sehingga menimbulkan kemarahan dan permusuhan ( Lawrence, C., 2006; Orpinas, P., 

Frankowski, R., 2001) sebagai upaya pertahanan dari stimulus  yang dianggap 

mengancam ( Dodge, Lochman, Harnish, Bates, & Pettit, 1997). 

 Berdasarkan studi awal pada siswa SMKN 11 Malang pada bulan Februari 2012 

menunjukkan 80% dari 136 siswa pernah mengalami konflik dan 45% siswa sedang 

mengalami konflik. Konflik yang dialami oleh siswa antara lain konflik dengan teman 

sebaya, pacar, orang tua dan guru. Sebagian besar siswa mengatakan sering konflik 

dengan teman sebaya biasanya disebabkan karena salah paham, bercanda dan 

persaingan atau kompetisi. Konflik antar teman sebaya terjadi pada siswa laki-laki dan 

perempuan. Penyelesaian konflik antar teman sebaya mengarah pada menghindari 

teman, bicara keras dan perkelahian. 

Studi awal tersebut juga menemukan bukti bahwa siswa laki-laki lebih mudah 

terpancing emosi sehingga sering berkelahi dengan teman sebaya. Sedangkan siswa 

perempuan sering menceritakan masalahnya kepada teman atau orang yang dipercaya 

untuk menyampaikan masalahnya. Meskipun ada juga perempuan yang mereaksi 

masalah mereka dengan perkelahian. 

Penanganan masalah siswa di SMKN 11 Malang dilakukan berdasarkan jenis 

permasalahan yang dihadapi dan dikaitkan dengan point sangsi pelanggaran yang ada 

dalam peraturan sekolah. Penanganan permasalahan siswa pada TA 2011/2012 

menunjukkan siswa laki-laki memiliki prosentase yang lebih tinggi dibandingkan 

perempuan pada kategori permasalahan agresivitas. Sedangkan pada permasalahan 

konflik sebaya menunjukkan siswa perempuan memiliki prosentase yang lebih tinggi 

dibandingkan siswa laki-laki.  

 Emosi yang masih labil menyebabkan remaja kurang matang dalam 

menyelesaikan masalah dengan teman-teman sebayanya ( Fitzpatrick, & Bussey, 2011; 

Allison, & Schultz, 2004). Kurangnya kemampuan kontrol diri untuk mengendalikan 
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emosi marah pada remaja menyebabkan munculnya perilaku melawan ( Orpinas, & 

Frankowski, 2001) dan persepsi ancaman yang mereka rasakan menimbulkan rasa 

dendam dan dorongan untuk membalasnya dengan perilaku yang agresif (Dodge, 

Lochman, Harnish, Bates, & Pettit, 1997 ; Yager, Trzesniewski, Tirri, Nokelainen, & 

Dweck, 2011). 

 Agresivitas yang dilakukan remaja sering terjadi dalam bentuk  serangan verbal 

atau serangan fisik ( Marsee, et al, 2011 ; Csibi & Csibi, 2011) bahkan berupa perilaku 

kekerasan seperti perkelahian fisik atau perkelahian dengan senjata tajam yang dapat 

menimbulkan cidera (Lawrence, 2006; Orpinas, & Frankowski, 2001) atau berakibat 

ada korban bagi pihak lain (Dodge, Lochman, Harnish, Bates, & Pettit, 1997). Agresivitas 

pada remaja tersebut ternyata tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga di pedesaan 

dan tidak hanya terjadi di daerah dengan status sosial ekonomi yang tinggi tetapi juga 

terjadi di daerah dengan status sosial ekonomi rendah ( Kim, Orpins, Randy, Kamphaus, 

& Kelder, 2011). Oleh karena itu wajar jika perilaku antisosial yang dilakukan remaja, 

yaitu menyimpang dari standar atau aturan yang ada menyebabkan semakin 

meningkatkan tindak pidana di kalangan remaja. (Alexis, 2001; Cui, Durtschi,  

Donnellan, Lorenz, & Conger, 2010). 

Laki-laki dan perempuan memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi konflik 

sebaya, laki-laki cenderung menghadapinya dengan memberikan hinaan, mengejek, 

bersaing dengan dominasi fisik dan ejekan verbal dengan cara-cara yang kasar dan 

perkelahian sedangkan perempuan menghadapi konflik dengan menggosip, mengejek 

secara halus dan diam sampai beberapa hari ( Orpinas, Frankowski, 2001). Agresivitas 

remaja terjadi tidak hanya di luar sekolah tetapi juga terjadi di sekolah ( Alexis, 2001) 

sehingga perlu upaya pencegahan dan kewaspadaan terutama di lingkungan sekolah 

terhadap kemungkinan terjadinya agresivitas. 

Konflik antar teman sebaya dipengaruhi oleh perilaku, kepribadian dan kognisi 

sosial ( Dodge, Lochman, Harnish, Bates, & Pettit, 1997) juga dipengaruhi adanya 

penolakan sosial pada kelompok sebaya dan permasalahan hubungan interpersonal ( 

Dodge, Lochman, Harnish, Bates, & Pettit, 1997). Perilaku agresif terkait dengan konflik 

sebaya dimungkinkan berhubungan dengan kontrol diri remaja. Pada suatu penelitian 

diketahui bahwa laki-laki memiliki kontrol diri yang lebih rendah daripada perempuan 

sehingga laki-laki cenderung berperilaku  agresif dibandingkan perempuan ( Gibson, 
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Ward, Wright, Beaver, Delisi, 2010 ; Kim, Kim, Kamphaus, 2010). Kontrol diri yang 

rendah memiliki resiko terjadinya agresivitas dan perilaku kriminal ( Marsee, et al., 

2011).  

Permasalahan mengenai agresivitas dan kontrol diri pada remaja yang 

mengalami konflik sebaya perlu upaya pencegahan dengan menghindari faktor-faktor 

yang menyebabkan agresivitas dan kontrol diri yang rendah.  Kontrol diri yang baik 

sangat diperlukan remaja untuk mengendalikan emosi dalam mengatur perilakunya agar 

tidak berperilaku agresif. Memahami dan mengetahui ukuran agresivitas serta 

kemampuan kontrol diri pada remaja laki-laki dan perempuan merupakan hal penting 

agar dapat memberikan penanganan yang tepat, terutama mengenai masalah agresivitas 

dan kemampuan kontrol diri juga perlu memahami adanya pemaknaan gender pada 

permasalahan remaja laki-laki dan perempuan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol diri terhadap 

agresivitas remaja yang menghadapi konflik sebaya , mengetahui perbedaan kontrol diri 

dan agresivitas pada remaja laki-laki dan perempuan dalam menghadapi konflik sebaya 

serta mengetahui  pemaknaan gender dengan menggunakan analisis Harvard melalui 

aspek akses, manfaat, aktivitas, kontrol dan faktor yang berpengaruh. 

Manfaat penelitian ini untuk memperkaya konsep atau teori perkembangan 

tentang tugas-tugas perkembangan remaja, sebagai sumber informasi dalam kegiatan 

parenting perkembangan anak usia remaja, sebagai bahan acuan dalam proses layanan 

bimbingan dan konseling tentang tugas-tugas perkembangan remaja di sekolah, sebagai 

sumber informasi bagi remaja tentang kemampuan kontrol diri pada remaja dalam 

menghadapi konflik sebaya dan digunakan sebagai sumber informasi dalam penanganan 

masalah siswa yang berkaitan dengan gender atau  gender dalam pendidikan. 

 

 
 

 
 

 


