
 

 
 

PENGARUH STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DAN 

SIKAP TERHADAP KEKERASAN DALAM PACARAN PADA 

REMAJA DI KOTA AMBON 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Elldy Ayu Tinggapy 

201110230311130 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2015 

 

 

 



 

 
 

 

PENGARUH STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DAN 

SIKAP TERHADAP  KEKERASAN DALAM PACARAN PADA 

REMAJA DI KOTA AMBON 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan kepada Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

Salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Psikologi 

 

 

 

 

Elldy Ayu Tinggapy 

201110230311130 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2015 

 

 

 
 

 



 

 
 



 

iii 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama   : Elldy Ayu Tinggapy 

Nim   : 201110230311130 

Fakultas  : Psikologi 

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Malang 

 

Menyatakan bahwa skripsi/karya ilmiah ini yang berjudul : 

Pengaruh Strategi Penyelesaian Konflik dan Sikap Terhadap Kekerasan Dalam 

Pacaran Pada Remaja Di Kota Ambon. 

1. Adalah bukan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan kecualidalam 

bentuk kutipan yang digunakan dalam naskah ini dan telah disebutkan sumbernya. 

2. Hasil tulisan karya ilmiah/skripsi dari penelitian yang saya lakukan merupakan hak 

bebas royalti noneksklusif, apabila digunakan sebagai sumber pustaka. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila 

pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku.  

 

 

         

      

 

 



 

iv 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat  Allah SWT yang  telah melimpahkan Rahmat 

dan Hidayah-NYA  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Penyelesaian Konflik dan Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja 

Di Kota Ambon”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana psikologi 

di UniversitasMuhammadiyah Malang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis 

banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dra. Tri Dayakisni,M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Dr. Latipun, M. Kes dan Muhammad Shohib, S.Psi. M.Si selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak  meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

3. Yudi Suharsono, S.Psi. M.Si selaku dosen wali yang telah memberi dukungan 

dan pengarahan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. 

4. Kedua orang tuaku yang  tercinta, dan kedua adikku yang tersayang serta 

seluruh keluarga, yang selalu memberikan dukungan, do’a, dan kasih sayangnya 

sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Sahabat-sahabatku, Dzulfikri Rahmat T, M. Rizky Rivaldy T, Syarifaldi B, 

Rahmatia Zahra J, Soraya Alamudy, Dian Apriati Dj, Nur Fitri H, Rizkikah 

Mahmudahsani, Arinil Haqqoh, Hodiyatun Tita A,  yang selalu menemani dan 

menjadi tempat curahan hati serta memberikan  semangat dan dukungan kepda 

penulis dari mulai awal penulisan sampai selesainya. Senang bisa menemukan 

kalian dari masa kecil sampai masa perkuliahan ini. 

6. Feryandi Sulaiman  yang selalu  memberikan dukungan,  perhatian , semangat 

dan tak henti-hentinya memberikan kasih sayang sebagai seorang kekasih.  

7. Seluruh teman-teman angkatan 2011 dan juga adik-adik tingkat yang sudah 

bersedia membantu proses penelitian. 



 

v 
 

8. Teman-teman Fakultas Psikologi angkatan 2011 khususnya kelas C yang 

memberikan semangat, dukungan serta berbagi ilmu dan saling melengkapi 

kekurangan masing-masing. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang  telah  memberikan 

bantuan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga menjadi 

amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT.  

Penulis menyadari tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga kritik dan 

saran demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Meski demikian, penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca 

pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malang,   24 oktober 2015 

Penulis, 

 

 

Elldy Ayu 

Tinggapy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................................  i 

LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN ......................................................................................................  iii 

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................  iv 

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................  vi 

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................  vii 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................  viii 

DAFTARLAMPIRAN ...........................................................................................................  ix 

ABSTRAK .............................................................................................................................  1 

PENDAHULUAN .................................................................................................................  2 

TINJAUAN TEORI ...............................................................................................................  4 

METODE PENELITIAN.......................................................................................................  7 

Rancangan Penelitian .......................................................................................................  7 

Subyek Penelitian.............................................................................................................  7 

Variabel dan Instrumen Penelitian ...................................................................................  8 

Prosedur dan Analisa Data ...............................................................................................  9 

HASIL PENELITIAN ...........................................................................................................  9 

DISKUSI ................................................................................................................................  10 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI.............................. ..............................................................  11 

REFERENSI.......... ................................................................................................................  12 

 



 

vii 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.Deskripsi Subyek Penelitian .....................................................................................  9 

 

Tabel 2.Deskripsi Penelitian  .................................................................................................  9 

 

Tabel 3.Hasil Analisis Regresi Linear ...................................................................................  9 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran1. Analisis Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian ...................................  15 

Lampiran 2. Blue Print Skala Penyelesaian konflik dan Sikap  Kekerasan Pacaran .............  27 

Lampiran 3. Analisis Regression Linear ................................................................................  34



1 
 

 
 

PENGARUH STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DAN 

SIKAP TERHADAP KEKERASAN DALAM PACARAN PADA 

REMAJA DI KOTA AMBON 

Elldy Ayu Tinggapy 

Fakultas Psikologi,Universitas Muhammadiyah Malang 

elldyayutinggapy@yahoo.co.id 

Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran sudah terjadi di Indonesia sejak lama dan 

banyak perempuan yang menjadi korban. Dari tahun ke tahun tingkat kekerasan 

dalam pacaran terus meningkat. Penyelesaian konflik yang di lakukan remaja ada 

yang bersifat destruktif dan ada juga yang konstruktif. Penyelesaian konflik secara 

destruktif ialah penyelesaian konflik berupa ancaman dan paksaan yang akan 

mengakibatkan sikap remaja menjadi lepas kontrol dan menyerang pasangannya, 

sedangkan penyelesaian konflik secara konstruktif ialah penyelesaian konflik berupa 

negosiasi sehingga terjadi proses tawar menawar yang menghasilkan perdamaian bagi 

kedua belah konflik sehingga sikap yang di tunjukan remaja menjadi baik, dan 

menerima penyelesaian konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penyelesaian konflik dan sikap terhadap kekerasan dalam 

pacaran pada remaja di kota Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

korelasional dengan jumlah subyek sebanyak 150 orang remaja laki-laki yang 

berpacaran dan yang pernah berpacaran. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

porposive sampling. Instrumen yang di gunakan adalah skala penyelesaian konflik 

dan sikap terhadap kekerasan dalam pacaran. Hasil penelitian menunjukan ada 

pengaruh penyelesaian konflik dan sikap terhadap kekerasan dalam pacaran dengan 

perhitungan regression linear (r = -0.414 dengan nilai kontribusi 0.17.1% dan p = 

0.000) 

Kata kunci : Penyelesaian konflik, sikap terhadap kekerasan dalam pacaran, remaja  

Attitudes toward dating violence has occurred in Indonesia for a long time and a lot 

of women who are victims. From year to year the level of violence in courtship 

continues to increase. Conflict resolution in adolescents do nothing destructive and 

there is also constructive. Conflict resolution is destructive is the settlement of the 

conflict in the form of threats and coercion which would result in the attitude of 

teenagers become out of control and strike partner, while resolving conflicts 

constructively is the settlement of the conflict in the form of negotiations resulting in 

the bargaining process that produces peace for both sides of the conflict so that the 

attitude on the show teen to be good, and received a settlement of the conflict. The 

aim of this study was to determine the effect of conflict resolution and attitudes 

toward dating violence in adolescents in the city of Ambon. This research is a 

quantitative correlation with the number of subjects as many as 150 boys were dating 

and were never dating. The sampling technique used purposive sampling. The 

instrument used was a scale settlement of the conflict (conflict resolution) and 

attitudes toward dating violence (male attitude toward dating violence). The results 

showed no effect of conflict resolution and attitudes towards violence in courtship 

with the calculation of linear regression (r = -0414 with a value contribution of 

0.17.1% and p = 0.000) 

Keywords: Conflict resolution, attitudes towarddatingviolence, adolescent 
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Pacaran merupakan fenomena-fenomena yang sudah banyak dijumpai pada zaman 

sekarang. Pada tahun 1920-an pacaran yang sudah kita ketahui dan kita kenal 

sekarang sudah terbentuk dengan fungsi utamanya ialah dimana untuk memilih 

pasangan hidup untuk kedepannya. Akan tetapi sebelum muncul periode dan zaman 

sekarang ini, tujuan dari pacaran ialah untuk menyeleksi pasangan dan disini orang 

tua sangat berperan penting karena pada waktu atau masa pacaran orang tua yang 

sangat mengawasi dengan teliti dan sepenuhnya dalam mengendalikan kebersamaan 

yang terjalin antara pasangan. Masing-masing orangtua dari kedua belah pihak yang 

menjalani hubungan pacaran sangat mengutamakan anak-anaknya sebagai calon 

pasangan yang baik dan bahkan orang tua pun memilih secara langsung pasangan bagi 

anak-anaknya. Namun dengan berjalanya waktu remaja malah memiliki kendali yang 

lebih besar terhadap proses pacaran yang dijalani oleh mereka dan dengan siapa 

mereka harus menjalani hubungan pacaran tersebut. Hal tersebut yang membuat 

pacaran zaman sekarang berkembang cepat menjadi sesuatu hal yang bahkan lebih 

dari sekedar persiapan untuk menikah (Santrock, 2007). 

Salah satu hal yang menarik dan sangat tren dalam kehidupan remaja saat ini adalah 

pacaran,  yang tidak terlepas dari kecenderungan pergaulan bebas dan juga identik 

dengan kecenderungan sikap untuk melakukan kekerasan. Fenomena-fenomena 

kekerasan dalam pacaran bukanlah hal yang baru bagi remaja, melainkan hal yang 

sudah biasa terjadi di indonesia. Kekerasan dalam berpacaran sudah sangat meningkat 

dari tahun ketahun, data mengenai kekerasan dalam berpacaran menunjukan bahwa 

pada tahun 2007, Rifka Anisa Women’s Crisis Center sudah menangani 25 kasus 

kekerasan dalam berpacaran (Evani, 2007).  

Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sosial yang banyak 

terjadi dan cenderung korbannya adalah perempuan. Sikap kekerasan ini merupakan 

bentuk sikap yang negatif dimana terdapat kecenderungan untuk melakukan tindakan 

kekerasan, akan tetapi sedikit yang menyadari bahwa hubungan kasih sayang sebelum 

menikah sangat rawan terhadap tindak kekerasan,bahkan sebagian menganggap 

bahwa itulah konsekuensi dalam pacaran, sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam 

berpacaran seseorang tetap mempertahankan hubungannya (Ferlita, 2008; Azwar, 

2005). 

Sikap yang berujung pada kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan atau 

pacarnya, sudah dianggap seperti hal yang sudah biasa dan perempuan menganggap 

hal tersebut sebagai hal wajar  dalam konteks pacaran, karena dianggap sebagai 

bumbu-bumbu cinta dalam pacaran (Guamarawati, 2009). Dapat diketahui bahwa 

remaja perempuan yang pacaran tidak pernah beranggapan negatif terhadap sikap 

kekerasan yang diberikan oleh pacarnya malah sebaliknya remaja perempuan 

beranggapan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi dan bahkan ada yang beranggapa 

kekerasan tersebut sebagai bukti dari perasaan cinta dari pacarnya kepada mereka. 

Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang memiliki pandangan terhadap sikap 

kekerasan yang sudah turun temurun dilakukan pada perempuan kemungkinan besar 

lebih memilih untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya (Byers & Price, 

1999). 
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Sepanjang November 2012, kekerasan yang dialami oleh salah seorang remaja 

perempuan yang berusia 20 tahun yang berasal dari daerah Poka, Ambon mengalami 

bentuk  kekerasan  fisik  dalam konteks pacaran, remaja tersebut dirampok dan 

dianiaya oleh mantan pacarnya sendiri (Patty, 2012). 

Terkait dengan Kekerasan Dalam Pacaran tersebut di atas, Komnas Perempuan 

mencatat  terdapat 1.299 kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan di 

sepanjang tahun 2010, sedangkan kekerasan oleh mantan pacar terdapat sebanyak 33 

kasus (website news.detik.com).  

Dari hasil observasi dan interview yang di lakukan pada tanggal 12 februari 2015 . 

banyak sekali remaja Ambon yang mengalami sikap kekerasan dalam pacaran (KDP), 

diantaranya ialah remaja yang berinisial (S) yang berusia 21 tahun yang sedang 

menjalani hubungan pacaran dengan kekasihnya selama 4 tahun. Dalam setiap konflik 

yang terjadi proses penyelesaian konflik yang di lakukan oleh kekasihnya ialah 

dengan mencaci maki, memukul, bahkan menendang, akan tetapi perempuan yang 

berinisial (S) tidak pernah menanggapi dengan buruk sikap kekerasan tersebut. 

Melainkan perempuan ini beranggapan bahwa setiap sikap terhadap kekerasan yang di 

lakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi adalah suatu bentuk kasih sayang 

dan cinta dari sang pacar.  

Berdasarkan data tersebut, menunjukan tindak kekerasan yang terjadi dalam pacaran 

sangat cukup mengkhawatirkan. Individu dikalangan remaja memiliki keunikan 

masing-masing dalam menanggapi suatu persoalan. Oleh karena itu, remaja memiliki 

sikap yang berbeda-beda dalam melihat kekerasan yang terjadi dalam suatu 

hubungan, ada yang bersikap menerima dan menganggap kekerasan merupakan hal 

yang wajar atau wujud cinta kasih pasangan dan ada pula yang bersikap membenci 

atau menjauhi kekerasan tersebut yang nanti akan mengakibatkan kerugian pada 

dirinya. 

Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian terdahulu bahwa remaja yang 

melakukan kekerasan dalam pacaran merupakan masalah yang sangat signifikan, dan 

juga kebanyakan masyarakat buta dengan adanya kekerasan dalam pacaran yang 

dilakukan remaja. Remaja dengan sikap menuju kekerasan pacaransering dikaitkan 

dengan sejumlah faktor resiko dan hasil negatif (hamil diluar nikah, aborsi, gangguan 

makan, niat bunuh diri)serta salah satu perhatian khusus adalah bahwa kekerasan 

pacaran berlangsung pada masa remaja dikaitkan dengan kekerasan pasangan intim di 

kemudian hari (Draucker, 2012). 

Gessel,dkk mengemukakan bahwa ketidak matangan emosi pada remaja membuat 

remaja menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak tepat. Ketika menghadapi 

ketidaknyamanan emosional, tidak sedikit dari remaja yang menghadapinya secara 

difensif sebagai salah satu upaya untuk melindungi diri. Salah satu sikap reaksi yang 

di timbulkan adalah menghindar dan ada yang berujung pada perilaku dengan 

melawan, bertengkar, mengganggu, dan berkelahi. Penyelesaian konflik yang di 

lakukan remaja ada yang bersifat destruktif dan ada juga yang bersifat konstruktif. 

Penyelesaian konflik yang bersifat destruktif berupa ancaman, paksaan, menyerang 

dan lepas kontrol. Contoh : ketika remaja memiliki masalah dengan pasangan nya 

penyelesaian konflik yang di lakukan ialah mengancam dan memaksa pasangan dan 

ada juga yang berujung pada perkelahian. Sedangkan penyelesaian konflik yang 

bersifat konstruktif cenderung pada negosiasi sehingga terjadilah tawar menawar yang 
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menghasilkan keuntungan bagi keduanya. Contoh : ketika remaja memiliki masalah 

hal yang di lakukan untuk menyelesaiakn masalahnya ialah dengan membicarakan 

masalah tersebut secara baik-baik dan mencari obat penyembuh dari masalah yang di 

hadapi sehingga keduanya tidak saling merugikan dan tetap mempertahankan 

interaksi sosialnya (Thontowi, 2012). 

 

Adanya konflik dalam menjalani suatu hubungan harus pula disertai dengan cara 

penyelesaiannya. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh remaja biasanya memiliki 

efek positif dan negatif. Jika remaja menyelesaikan sebuah konflik dengan baik dan 

efektif, maka konflik tersebut akan memiliki efek yang positif pada hubungan yang 

dijalannya. Sebaliknya, jika dalam proses penyelesaiannya seorang remaja mengalami 

kegagalan maka dapat dipastikan bahwa efek yang ditimbulkan adalah efek negatif. 

Dengan kata lain, suatu konflik jika dapat diselesaikan dengan baik, akan semakin 

mempererat sebuah hubungan. Namun sebaliknya, jika tidak diselesaikan, konflik 

dapat berakibat buruk pada sebuah hubungan atau bahkan menjadi penghancur bagi 

hubungan tersebut (Nisa, 2008). 

 

Adapun penyelesaian konflik yang sering dilakukan oleh remaja yaitu dengan cara 

sikap menarik diri dan menghindari konflik yang terjadi sehingga membuat konflik 

tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan strategi-

strategi penyelesaian konflik yang dilakukan berupa confronting / collaborating 

(menghadapi/berkolaborasi), withdrawing / avoiding (menarik/menghindari), forcing / 

competing (memaksa/bersaing), smoothing (menghaluskan), and compromising 

(mengorbankan) (Salami, 2009). 

 

Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran 
 

Sikap adalah suatu afeksi positif ataupun negatif yang berhubungan dengan beberapa 

objek psikologis. Objek sikap tersebut dapat berupa simbol, ungkapan, slogan, orang, 

dan lain sebagainya (Schwarz & Bohner, 2001). Sikap adalah kesediaan untuk 

bereaksi terhadap suatu objek tertentu yang  dimana merupakan sikap pandangan atau 

sikap perasaan, akan tetapi sikap tersebut akan disertai dengan suatu kecenderuangan 

untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut. Sikap dalam diri individu sangat 

berperan penting, karena apabila sikap sudah di bentuk dalam diri individu maka 

sikap-sikap tersebut akan dapat menentukan tingkah laku terhadap objeknya. Oleh 

karena itu dengan adanya sikap, individu akan bertindak atau melakukan sesuatu 

secara kas terhadap objek tersebut (Gerungan, 2009). 

 

Dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan  kesediaan untuk beraksi terhadap sesuatu 

hal, bagaimana  individu tersebut dapat menyikapi sesuatu yang terjadi atau konflik 

yang dialami sehingga dapat menentukan perilaku apa yang akan ditunjukan, baik 

berupa sikap kecenderungan untuk melakukan kekerasan atau pun sikap menghindari. 

 

Ada 3 komponen sikap yang saling menunjang diantaranya ialah : Komponen 

Kognitif, merupakan representasi apa yang di percayai oleh individu pemilik sikap 

tersebut, yang dimana komponen kognitif ini berisi suatu kepercayaan sterotipe yang 

dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan terutama apabila 

menyangkut masalah atau problrm yang dihadapi kontroversial. Komponen Afektif, 

merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang 

biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan aspek yang paling 
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bertahan terhadap pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang/individu 

tersebut. Komponen Konatif, merupakan aspek yang kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh individu tersebut, dan juga 

kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap sesuatu atau dengan cara-cara 

tertentu. Hal tersebut juga berkaitan dengan objek yang dihadapinya secara logis 

mengharapkan bahwa sikap seseorang/individu  adalah dicerminkan dalam bentuk 

perilaku (Azwar, 2005). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ialah : Pengalaman Pribadi, dimana 

pengalaman pribadi yang meninggalkan kesan yang sangat kuat dapat menjadi sebuah 

dasar pembentukan sikap seseorang. Oleh karena itu sikap seseorang akan mudah 

terbentuk apabila sebuah pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang 

melibatkan faktor emosional. Pengaruh Orang Lain yang dianggap penting, pada 

umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap yang searah dengan orang lain 

yang di anggap penting. Pengaruh Kebudayaan, tanpa disadari kebudayaan telah 

menanamkan garis pengarah sikap terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah 

mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak 

pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. Faktor Emosional, yang 

dimana suatu bentuk sikap seseorang merupakan pernyataan yang didasari emosi yang 

berfungsi sebagai penyaluran atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego 

(Azwar, 2005). 

 

Kekerasan dalam pacaran adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur 

pemaksaan, tekanan, perusakan, serta pelecehan fisik maupun psikologis yang terjadi 

oleh salah satu pasangan dalam relasi pacaran. Kekerasan dalm pacaran korbanya 

cenderung perempuan karena pada dasarnya kekerasan ini terjadi karena adanya 

ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Adanya konstruksi 

masyarakat yang membentuk figur laki-laki lebih mendominasi dalam suatu 

hubungan, sehingga perempuan dirasa pantas menerima perlakuan yang tidak wajar 

atau semena-mena. (Ferlita, 2008). 

 

Kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang terhadap orang lain yang 

berakibat kesengsaraan atau penderitaan. Bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, 

psikologi, dan bisa dikatakan termaksud tindakan pemaksaan baik terjadi kekerasan 

dalam lingkup umum maupun pribadi. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, 

atau perlakuan salah, kekerasan juga dapat di artikan penggunaan kekuasaan,ancaman 

atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau 

masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan 

memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau 

perampasan hak (Mason, 2014) 

 

Teori sikap kekerasan pacaran yang digunakan yaitu teori feminis menurut Dobash, 

yangmengusulkan bahwa sikap kekerasan pada perempuan atau pasangan sering 

terjadi karena merupakan salah satu sarana bagi laki-laki untuk mengontrol dan 

mendominasi perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa remaja laki-

laki yang memiliki sikap dan tindakan yang sebelumnya sudah turun-temurun dan 

juga melihat dari peran gender akan lebih menyetujui kekerasan psikologis, fisik, dan 

seksual yang dilakukan pada perempuan. Hal yang mendukung sikap tersebut karena 

adanya budaya patriarki yang mempengaruhi perempuan serta anak laki-laki, yang 

dimana dimaksudkan laki-laki lebih berkuasa dan kuat, sedangkan perempuan adalah 
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seseorang yang lemah, sehingga perempuan dengan sikap yang sudah dari dulu 

mengetahui budaya tersebut, akan cenderung lebih menerima sikap kasar yang 

dilakukan oleh laki-laki (Byers & Price, 1999). 

 

Sikap kekerasan pacaran remaja adalah pola sikap menuju perilaku untuk 

mengendalikan pasangannya, dalam hal initerdapat beberapa aspek sikap menuju 

kekerasan dalam pacaran ialah 1) Sikap kekerasan pacaran fisik seperti Memukul, 

meninju, menampar, mendorong, menendang; 2) Sikap kekerasan pacaran psikologis 

seperti berupa ancaman, menjerit, berteriak, mengejek, menyebarkan desas-desus, 

isolasi, intimidasi, menguntit, dan, ada juga yang baru-baru ini, dengan menggunakan 

teknologi untuk melecehkan atau mengintimidasi dengan mengirim, menelepon, dan 

atau mengintimidasi dengan melakukan pemantauan melalui situs jejaring sosial, 

serta; 3) Sikap kekerasan pacaran seksual seperti menyentuh daerah-daerah yang 

tidak diinginkan oleh pasangannya atau dipaksa berciuman, serta dipaksa melakukan 

hubungan seksual (Byers & Price, 1999; O’keefe, 2005). 

 

Pacaran adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai dengan 

keintiman dimana individu satu dan lainnya mengalami perasaan cinta dan saling 

mengakui pasangannya sebagai pacar. Melalui berpacaran seseorang akan 

mempelajari mengenai perasaan emosional tentang kehangatan, kedekatan dalam 

menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam berpacaran individu dapat lebih 

termotivasi untuk melakukan sesuatu contohnya rajin sekolah/kuliah, namun selain itu 

ada juga dampak negatif yaitu dapat terjadi kekerasan dalam hubungan pacaran baik 

itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan emosional dan kekerasan seksual. Perilaku atau 

tindakan seseorang dapat disebut sebagai tindak kekerasan dalam percintaan atau 

pacaran apabila salah satu pihak merasa terpaksa, tersinggung dan disakiti dengan apa 

yang telah dilakukan oleh pasangannya (Untari, 2014).  

 

Seperti yang didefinisikan oleh para psikolog sosial, pacaran adalah daya tarik antara 

wanita kepada lelaki biasanya digambarkan sebagai hasil positif individu kepada 

orang lain dan keinginan untuk memulai kontak atau membangun keintiman fisik 

dengan mereka. Penjelasan pacaran tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pacaran 

adalah sebuah hubungan sosial antara makhluk sosial yang berlaianan jenis antara 

laki-laki dan perempuan akibat adanya perasaan suka atau ketertarikan baik secara 

fisik (jasmani) maupun non fisik (pribadi, dan karakternya) yang dimana dibangun di 

atas komitmen kedua belah pihak dengan atau tidak tanpa syarat tertentu yang harus 

dipatuhi. Hubungan antara Pacaran dengan remaja sudah tidak dapat dipisahkan lagi, 

hal ini sudah dapat dikatakan hubungan yang bersifat alamiah (Oesch, 2012). 

 

Penyelesaian konflik 

Teori penyelesaian konflik menurut Weeks (1994), Fisher dan Ury (1991) ialah 

memisahkan orang dari sebuah masalah, memfoskuskan masalah pada kepentingan 

(masalah), tidak pada posisinya,  dan membuat pendapat atau opsi atau tawaran untuk 

mendapatkan jalan keluar yg saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang 

terkait, dan yang terakhir membuat kriteria objektif dalam penyelesaian 

terhadapsesuatu hal yang di persoalkan. Penyelesaian konflik tersebut terdapat 

beberapa Aspek-aspek diantaranya ialahView of conflict (pandangan terhadap 

konflik), dimana hal tersebut mengacu pada bagaimana individu memandang sebuah 

permasalahan yang dihadapi; Atmosphere (suasana), menunjukkan bahwa individu 
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mampu menciptakan suasana yang efektif dalam melakukan pemecahan masalah; 

Clarification of perception(kesadaran mengenai persepsi), menyadari bahwa perlu 

untuk memisahkan atau menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dengan 

menciptakan komunikasi yang jelas; Needs (kebutuhan), menekankan bahwa individu 

harus mengidentifikasi kebutuhan penting mereka yang harus dipenuhi ketika 

menyelesaikan masalah; Power (kekuatan), mengacu pada bagaimana individu 

mampu menghasilkan hubungan positif dan menciptakan hasil yang positif; Future 

(masa depan), menekankan kebutuhan untuk belajar dari peristiwa di masa lalu dan 

fokus pada orientasi masa depan; Options (pilihan), individu mampu membuat 

pilihan-pilihan untuk mengoptimalkan kesempatan mencapai keuntungan bersama 

bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik; Doables (saran/usulan), menunjukkan 

bahwa tujuan yang realistis harus dikembangkan dalam rangka menciptakan metode 

untuk memperoleh sesuatu yang nyata / fakta; Mutual Benefit Agreements (perjanjian 

saling menguntungkan),gagasan bahwa semua pihak yang terlibat konflik memiliki 

hubungan positif dan memiliki kebutuhan untuk saling bertemu kembali dan menjalin 

kerjasama yang baik; Extra Considerations (pertimbangan tambahan), tidak 

mencakup dari sembilan aspek resolusi konflik, tetapi lebih mempelajari tentang 

ekspresi kemarahan, emosional, dan perjanjian sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian masalah (Henning, 2003). 

Adapun Resolusi konflik memiliki kepentingan yang sangat besar. Resolusi konflik 

adalah mekanisme seperti di mana pihak-pihak yang berkonflik datang bersama-sama 

memecahkan konflik dengan cara damai (Wani, 2011). Jika penyelesaian konflik yang 

di lakukan remaja ada yang bersifat destruktif dan ada juga yang konstruktif. 

Penyelesaian konflik secara destruktif ialah penyelesaian konflik berupa ancaman dan 

paksaan yang akan mengakibatkan sikap remaja menjadi lepas kontrol dan menyerang 

pasangannya, sedangkan penyelesaian konflik secara konstruktif ialah penyelesaian 

konflik berupa negosiasi sehingga terjadi proses tawar menawar yang menghasilkan 

perdamaian bagi kedua belah konflik sehingga sikap yang di tunjukan remaja menjadi 

baik, dan menerima penyelesaian konflik tersebut. 

Hipotesa 

Ada pengaruh strategi penyelesaian konflik dan sikap terhadap kekerasan dalam 

pacaran pada remaja di kota Ambon. Apabila semakin baik penyelesaian konflik yang 

dilakukan maka semakin negatif sikap terhadap kekerasan dalam pacaran. Begitupun 

sebaliknya jika strategi penyelesaian konflik yang dilakukan buruk maka semakin 

positif sikap terhadap kekerasan dalam pacaran. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasi regresi 

sederhana, untuk mengetahui pengaruh  antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

di dalam penelitian dengan menggunakan metode penghitungan statistik SPSS v.21. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang diambil sebanyak 150 orang remaja dengan usia 16-22 tahun 

berjenis kelamin laki-laki yang sedang berpacaran dan yang pernah berpacaran. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah porposive sampling, karena 

dengan teknik ini peneliti dapat menentukan karakteristik subjek yang di inginkan 

(Sugiyono, 2014). 
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Variabel dan Instrumen 

Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran adalah salah satu pola sikap remaja untuk 

menuju perilaku melakukan kekerasan dan juga mengontrol dan mendominasi 

pasangan agar selalu patuh dengan semua yang dilakukan sehingga dalam 

memecahkan dan menyelesaian masalah remaja selalu menggunakan kekerasan agar 

konflik yang dihadapi dapat terselesaikan dengan mudah dan cepat. Skala yang 

digunakan untuk mengukur terjadinya sikap kekerasan dengan menggunakan AMDV 

(Attitudes Towards Male Dating Violence) terdiri dari 39 item dengan 3 aspek 

diantaranya : attitudes towards male psychological dating violence scale (skala sikap 

menuju kekerasan psikis pacaran α=.83), attitudes towards male phsical dating 

violence scale (skala sikap menuju kekerasan fisik pacaranα=.83), attitudes towards 

male sexual dating violence (skala sikap menuju kekerasan sexual pacaranα=.87) 

(Byers & Price 1999). Dengan format skala likert dan dengan 5 penelitian yaitu 5= 

sangat setuju 1=sangat tidak setuju. Setelah di uji cobakan maka mendapatkan hasil 

uji validitas bahwa dari 39 item skala Sikap terhadap kekerasan yang di ujikan, 

sebanyak 16 item yang valid. Item yang tidak valid sebanyak 23 item diantaranya 

item 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 29, 31, 32, 33, dan item 

39. Dengan indeks validitas antara 0.313-0.740 dan nilai reliabilitas α=.907. 

Penyelesaian konflik adalah salah satu pemecahan masalah yang dilakukan oleh 

remaja untuk mendapatkan perdamaian. Hal tersebut dilakukan untuk menangani 

masalah atau konflik yang terjadi dalam menjalani sebuah hubungan. Alat untuk 

mengukur strategi penyelesaian konflik ialah dengan menggunakan CRQ (conflict 

resolution quesionere) yang terdiri dari 40 item, dengan 10 aspek diantaranya : View 

of conflict (pandangan terhadap konflikα=.35), Atmosphere (suasanaα=.65), 

Clarification of perception(kesadaran mengenai persepsiα=.36), Needs 

(kebutuhanα=.37), Power (kekuatanα=.18), Future (masa depanα=.33), Options 

(pilihanα=.52), Doables (saran/usulanα=.03), Mutual Benefit Agreements (perjanjian 

saling menguntungkanα=.13), Extra Considerations (pertimbangan tambahanα=.33), 

(Hening, 2003). Dengan format skala likert dan dengan 5 penelitian yaitu 5= sangat 

setuju 1=sangat tidak setuju. Setelah di uji cobakan maka mendapatkan hasil uji 

validitas bahwa dari 40 item skala penyelesaian konflik yang di ujikan sebanyak 17 

item yang valid. Item yang tidak valid sebanyak 23 item diantaranya item 1, 2, 3, 4, 6, 

12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, dan 40.  Dengan 

indeks validitas antara 0.311-0.730 dan nilai reliabilitas α=.875 

Prosedur dan Analisa Data Penelitian  

Prosedur penelitian pertama-tama menyusun instrumen penelitian berupa skala likert. 

Untuk skala strategi penyelesaian konflik di susun dari teori fisher, weeks, dan ury 

(Henning, 2003) yang di sesuaikan dengan tujuan peneliti. Sedangkan skala sikap 

terhadap kekerasan di adaptasikan. Selanjutnya di lakukan penyebaran angket untuk 

try out di Ambon pada tanggal 22 juli sampai dengan 10 agustus 2015. Metode 

analisa data yang digunakan yaitu regresi linear untuk mengetahui Pengaruh strategi 

penyelesain konflik dan sikap terhadap kekerasan dalam pacaran pada remaja di kota 

Ambon. 
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan pada hasil dari pengolahan data, yang membahas seputar ada atau 

tidaknya pengaruh strategi penyelesaian konflik dan sikap terhadap kekerasan dalam 

pacaran pada remaja di kota Ambon yang di ciptakan oleh kedua variabel penelitian 

tersebut. 

Tabel 1. Deskripsi Subjek 

Usia Jumlah % 

19 27 orang 18% 

20 27 orang 18% 

21 41 orang 27% 

22 55 orang 37% 

Total 150 100% 

 

Bedasarkan kategori usia, subjek terbanyak dengan usia 22 tahun sebanyak 55 orang, 

kemudian 21 tahun sebanyak 41 orang, 20 tahun sebanyak 27 orang, dan 19 tahun 

sebanyak 27 orang (lihat pada tabel 1).  

 

Tabel 2.  Deskripsi Penelitian 

 N Mean Std. Deviation 

Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran 

 
150 35.23 15.038 

Penyelesaian konflik 150 64.13 6.984 

 

Jumlah subjek penelitian adalah 150 orang remaja di kota ambon. Skor mean sikap 

terhadap kekerasan dalam pacaran adalah 35.23 dengan deviasi 15.038. skor mean 

penyelesaian konflik adalah 64.13 dengan deviasi 6.984, rata-rata setiap variabel 

kategori tinggi. 

Tabel 3. Analisis regresi sikap terhadap kekerasan dalam pacaran 

 Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran 

 r R2 sig 

Strategi penyelesaian konflik -0.414 0.171 0.000 

 

Hasil analisis korelasi di ambil keputusan bahwa ada pengaruh srategi penyelesaian 

konflik dan sikap terhadap kekerasan dalam pacaran pada remaja di kota Ambon, 

dengan nilai (r = -0.414) dan nilai kontribusi (r2 = 0.171) dari variasi sikap terhadap 

kekerasan dapat di jelaskan oleh variabel resolusi konflik.  

Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa hipotesa yang ajukan dapat di terima. 

Karena jika strategi penyelesaian konflik yang di lakukan baik maka sikap remaja 

menjadi negatif atau tidak menerima kekerasan dalam pacaran, tetapi jika strategi  
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penyelesaian konflik yang di lakukan buruk maka sikap remaja akan positif atau 

menerima dan menyetujui kekerasan dalam pacaran. Jadi tanda (-) menyatakan arah 

hubungan yang negatif, sehingga penurunan variabel independen (X) akan disertai 

peningkatan variabel dependen (Y). Begitupun sebaliknya peningkatan variabel 

independen akan di sertai dengan penurunan variabel dependen. 

 

DISKUSI 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh strategi penyelesaian 

konflik dan sikap terhadap kekerasan dalam pacaran, hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat penyelesaian konflik seseorang maka akan semakin rendah sikap terhadap 

kekerasan yang dilakukan, atau semakin rendah tingkat penyelesaian konflik 

seseorang maka akan semakin tinggi tingkat sikap terhadap kekerasan yang 

dilakukan. Hubungan dari penyelesaian konflik sikap terhadap kekerasan dalam 

pacaran hanya sebesar 0.171 lebih dekat dari nol yang berarti 17.1% dari variasi sikap 

terhadap kekerasan dapat di jelaskan oleh variabel resolusi konflik sedangkan sisanya 

(100% - 17,1% = 82.9%) di jelaskan oleh faktor lain atau sebab-sebab lain sikap 

terhadap kekerasan. Misalnya ialah pengaruh dari pola asuh orang tua, gender, teman 

sebaya, dan juga media sosial yang sangat berpengaruh penting bagi kehidupan 

remaja untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaiakan masalah. 

Penyelsaian konflik adalah suatu proses pemecahan masalah untuk mendapatkan hasil 

akhir atau titik temu yang berujung pada perdamaian antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut World Health Organization (2009), penyelesaian konflik di katakan baik 

apabila remaja melakukannya dengan mengutamakan suatu komunikasi yang baik 

antara kedua individu yang berkonflik, maka remaja akan memperlihatkan dengan 

menunjukan reaksi atau sikap dengan tidak menerima kekerasan tersebut. Hal ini 

dapat di buktikan dengan adanya penelitian terdahulu yang sudah di uji cobakan 

melalui intervensi-intervensi dengan menggunakan komunikasi yang di lakukan 

sangatlah efektif, karena dapat mengurangi sikap terhadap kecenderungan untuk 

melakukan kekerasan. Akan tetapi hal tersebut sangat berbeda di Amerika serikat 

yang menunjukan bahwa terjadinya sikap kekerasan dalam pacaran di karenakan 

adanya peran gender, dan ini yang mendorong terjadinya kekerasan sehingga sikap 

dari individu dengan masyarakat terhadap kekerasan di jadikan sebagai suatu proses 

penyelesaian konflik yang di lakukan dalam pacaran.  

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik terhadap sikap remaja 

yaitu diantaranya komunikasi,emosi,struktur dan juga tata nilai. Hal tersebut dapat di 

jelaskan bahwa dengan komunikasi pengungkapan atau penyampaian pikiran dan 

perasaan dari satu pihak ke pihak lain dapat di lakukan dengan baik. Keterampilan 

komunikasi yang buruk di antara kedua belah pihak dapat mendorong dan 

meningkatkan intensitas konflik  meskipun  diantara kedua belah pihak tidak ada 

perbenturan kebutuhan dan kepentingan. para pihak melakukan identifikasi, 

interpretasi dan pemaknaan bersama terhadap masalah yang dihadapi. Secara 

integratif dan interaktif mengambil keputusan bersama (joint decision) untuk mencari 

solusi atas masalah yang dihadapi. Emosi merupakan tenaga penggerak dari setiap 

konflik. Jika seseorang mampu berfikir dan berperilaku tenang, rasional dan objektif, 
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maka akan dapat memfokuskan diri pada bagaimana menyelesaikan perbedaan-

perbedaan di antara kedua belah pihak sehingga konflik tidak akan berkembang ke 

arah kekerasan. Struktur merupakan faktor di luar diri para pihak, antara lain 

keseimbangan maupun ketidakseimbangan kekuatan hukum, sosial, politik dan 

ekonomi, situasi atau lingkungan fisik, serta aturan-aturan yang berlaku dalam 

menyelesaikan suatu masalah (Puspitasari,2008). 

Dari penjelasan di atas dapat di sambungkan dengan karakter-karakter orang ambon 

yang di antaranya : orang ambon terkenal sangat pemberani tidak perduli sendiri-

sendiri atau gerombolan asalkan mereka akan melawan sampai mati. Namun, orang-

orang ambon juga memiliki sifat yang terbuka, orang ambon juga terkenal sangat 

loyal dengan saudara satu bangsa (satu suku), mereka akan membantunya tanpa 

merasa terpaksa, orang ambon juga paling tidak suka di perintah, sebab mereka lebih 

suka menjadi pemerintah. Kalaupun di perintah, orang tersebut haruslah dari bangsa 

ambon yang di dengar dan di hormati masyarakat (Salim,2013). Dari penjelasan 

tersebut dapat di simpulkan ketika terjadi konflik antara A (laki-laki) dan B 

(perempuan), maka yang A tidak akan menyerah melainkan melawan terus menerus 

dengan memukul atau mencaci maki dan membantah semua yang di katakan oleh 

pihak B sekalipun proses penyelesaian konflik yang di lakukan itu baik dengan 

membicarakan atau membangun komunikasi yang baik tidak akan memberikan efek 

yang baik pula. Remaja ambon tidak suka di perintah terkecuali yang memberikan 

perintah adalah keluarganya. Serta ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya 

sikap terhadap kekerasan diantaranya ialah pola asuh orang tua.  

 

Pola asuh orang tua berpengaruh pada sikap menuju perilaku kekerasan remaja saat 

berpacaran, maka sikap perilaku agresif yang ditunjukkan kepada pasangan adalah 

bentuk dari pola asuh orang tua (Miller, Gorman-Smith, Sullivan, Orpinas, & Simon, 

2009). Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukan hasil bahwa terdapat 

hubungan antara perilaku orang tua dengan sikap perilaku pacaran dengan nilai P-

Value sebesar <0.05. Pola asuh orang tua terhadap anak merupakan bentuk interaksi 

anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan yang berarti orang tua 

mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai 

kedewasaannya sesuai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Remaja yang 

memiliki sikap terhadap kekerasan dalam pacaran yang tidak sehat yang berarti 

memiliki tingkat resiko yang besar (sikap kekerasan untuk melakukan tindakan 

seksual), hal tersebut berdasarkan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh dan 

membawa dampak negatif terhadap sikap remaja (Wulandari.2015). 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang di terima. Karena hal 

ini di tunjukan dengan nilai korelasi (r) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara 

strategi penyelesaian konflik dan sikap terhadap kekerasan dalam pacaran pada 

remaja di kota Ambon. Hal ini di tunjukan dengan hasil koefisien korelasi (r) = -0.414 

dan dengan nilai signifikansinya 0.000<0.05. 

Impilasi penelitian bagi sekolah atau lembaga-lembaga instansi yang terikat dan juga 

orang tua ialah dapat  mendidik remaja dengan baik agar remaja dapat bersikap dan 

berperilaku sesuai nilai dan norma-norma sehingga dapat di terima oleh lingkungan 

dan masyarakat. Untuk pihak sekolah atau lembaga-lembaga yang terkait dan juga 

orang tua dapat megadakan pelatihan-pelatihan komunikasi secara interpersonal 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gorman-Smith%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sullivan%20T%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orpinas%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simon%20TR%5Bauth%5D
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dengan baik dan juga mengajar remaja untuk membangun hubungan yang terbuka, 

agar remaja dapat mengerti dan memahami juga dapat mengambil keputusan yang 

baik dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah yang di hadapi. 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan meneliti dengan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi sikap terhadap kekerasan dalam pacaran. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap terhadap kekerasan pacaran berupa komunikasi, gender, teman 

sebaya, lingkungan dan lain sebagainya. Karena hal tersebut akan memiliki 

karakteristik dan cara yang berbeda-beda sehingga dapat disesuaikan. 
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Hasil analisis try out Penyelesaian Konflik 

Output data I 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 83 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 83 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,824 ,832 40 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 2,7952 1,23722 83 

VAR00002 4,0000 ,91064 83 

VAR00003 2,4578 ,99144 83 

VAR00004 3,3373 1,13993 83 

VAR00005 3,8434 1,06476 83 

VAR00006 2,9639 1,12017 83 

VAR00007 4,0964 ,93201 83 

VAR00008 3,9036 ,91883 83 

VAR00009 3,6386 1,20546 83 

VAR00010 3,6386 ,99484 83 

VAR00011 3,6747 ,84259 83 

VAR00012 3,3735 1,00863 83 

VAR00013 2,2892 1,05380 83 

VAR00014 4,0482 1,02295 83 

VAR00015 3,6506 ,94267 83 

VAR00016 3,6747 ,96409 83 

VAR00017 3,7831 1,08255 83 

VAR00018 2,4940 1,27235 83 
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VAR00019 3,2771 ,87392 83 

VAR00020 3,1807 1,08363 83 

VAR00021 3,5783 1,19062 83 

VAR00022 2,4337 1,24149 83 

VAR00023 3,8193 1,00176 83 

VAR00024 2,5181 1,17246 83 

VAR00025 3,7229 ,96668 83 

VAR00026 2,4217 1,06061 83 

VAR00027 2,8072 ,81835 83 

VAR00028 3,6145 1,05728 83 

VAR00029 2,8434 1,15275 83 

VAR00030 3,4096 1,07108 83 

VAR00031 3,4940 1,00454 83 

VAR00032 3,6145 ,94780 83 

VAR00033 2,3253 1,20070 83 

VAR00034 3,0241 1,10405 83 

VAR00035 3,7229 ,91483 83 

VAR00036 3,4699 ,90172 83 

VAR00037 2,7349 1,26957 83 

VAR00038 2,9759 1,11504 83 

VAR00039 3,2048 ,89387 83 

VAR00040 3,2048 ,93390 83 

 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3,277 2,289 4,096 1,807 1,789 ,282 40 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 128,2651 212,880 ,276 ,577 ,821 

VAR00002 127,0602 217,862 ,211 ,551 ,823 

VAR00003 128,6024 222,218 ,040 ,555 ,828 

VAR00004 127,7229 215,081 ,239 ,569 ,822 

VAR00005 127,2169 207,465 ,514 ,760 ,814 

VAR00006 128,0964 214,430 ,265 ,544 ,822 

VAR00007 126,9639 210,474 ,482 ,756 ,816 

VAR00008 127,1566 210,012 ,508 ,781 ,815 

VAR00009 127,4217 207,320 ,449 ,619 ,816 

VAR00010 127,4217 211,369 ,415 ,682 ,817 

VAR00011 127,3855 216,215 ,301 ,692 ,821 
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VAR00012 127,6867 218,242 ,172 ,585 ,824 

VAR00013 128,7711 217,959 ,170 ,760 ,824 

VAR00014 127,0120 213,988 ,312 ,626 ,820 

VAR00015 127,4096 211,025 ,455 ,625 ,817 

VAR00016 127,3855 213,240 ,362 ,649 ,819 

VAR00017 127,2771 206,520 ,536 ,678 ,813 

VAR00018 128,5663 214,761 ,214 ,693 ,824 

VAR00019 127,7831 214,757 ,346 ,604 ,820 

VAR00020 127,8795 220,644 ,079 ,553 ,827 

VAR00021 127,4819 216,497 ,184 ,654 ,824 

VAR00022 128,6265 221,383 ,039 ,637 ,829 

VAR00023 127,2410 219,380 ,134 ,714 ,825 

VAR00024 128,5422 215,324 ,223 ,699 ,823 

VAR00025 127,3373 205,812 ,636 ,789 ,811 

VAR00026 128,6386 221,648 ,051 ,734 ,828 

VAR00027 128,2530 217,191 ,270 ,685 ,821 

VAR00028 127,4458 216,250 ,225 ,670 ,823 

VAR00029 128,2169 212,977 ,299 ,712 ,821 

VAR00030 127,6506 208,572 ,474 ,632 ,815 

VAR00031 127,5663 213,078 ,351 ,619 ,819 

VAR00032 127,4458 213,226 ,370 ,659 ,819 

VAR00033 128,7349 210,904 ,345 ,690 ,819 

VAR00034 128,0361 210,767 ,386 ,617 ,818 

VAR00035 127,3373 209,251 ,540 ,762 ,815 

VAR00036 127,5904 217,903 ,213 ,552 ,823 

VAR00037 128,3253 219,783 ,079 ,600 ,828 

VAR00038 128,0843 212,517 ,326 ,530 ,820 

VAR00039 127,8554 217,711 ,222 ,541 ,823 

VAR00040 127,8554 213,613 ,362 ,621 ,819 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

131,0602 224,374 14,97913 40 

 

Output data II 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 83 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 83 100,0 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 83 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 83 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,849 ,853 25 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 2,7952 1,23722 83 

VAR00002 3,8434 1,06476 83 

VAR00003 4,0964 ,93201 83 

VAR00004 3,9036 ,91883 83 

VAR00005 3,6386 1,20546 83 

VAR00006 3,6386 ,99484 83 

VAR00007 3,6747 ,84259 83 

VAR00008 4,0482 1,02295 83 

VAR00009 3,6506 ,94267 83 

VAR00010 3,6747 ,96409 83 

VAR00011 3,7831 1,08255 83 

VAR00012 3,2771 ,87392 83 

VAR00013 2,5181 1,17246 83 

VAR00014 3,7229 ,96668 83 

VAR00015 2,8072 ,81835 83 

VAR00016 2,8434 1,15275 83 

VAR00017 3,4096 1,07108 83 

VAR00018 3,4940 1,00454 83 

VAR00019 3,6145 ,94780 83 

VAR00020 2,3253 1,20070 83 

VAR00021 3,0241 1,10405 83 

VAR00022 3,7229 ,91483 83 

VAR00023 3,4699 ,90172 83 

VAR00024 2,9759 1,11504 83 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 2,7952 1,23722 83 

VAR00002 3,8434 1,06476 83 

VAR00003 4,0964 ,93201 83 

VAR00004 3,9036 ,91883 83 

VAR00005 3,6386 1,20546 83 

VAR00006 3,6386 ,99484 83 

VAR00007 3,6747 ,84259 83 

VAR00008 4,0482 1,02295 83 

VAR00009 3,6506 ,94267 83 

VAR00010 3,6747 ,96409 83 

VAR00011 3,7831 1,08255 83 

VAR00012 3,2771 ,87392 83 

VAR00013 2,5181 1,17246 83 

VAR00014 3,7229 ,96668 83 

VAR00015 2,8072 ,81835 83 

VAR00016 2,8434 1,15275 83 

VAR00017 3,4096 1,07108 83 

VAR00018 3,4940 1,00454 83 

VAR00019 3,6145 ,94780 83 

VAR00020 2,3253 1,20070 83 

VAR00021 3,0241 1,10405 83 

VAR00022 3,7229 ,91483 83 

VAR00023 3,4699 ,90172 83 

VAR00024 2,9759 1,11504 83 

VAR00025 3,2048 ,93390 83 

 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3,406 2,325 4,096 1,771 1,762 ,226 25 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 82,3614 132,258 ,250 ,474 ,849 

VAR00002 81,3133 126,486 ,554 ,594 ,837 

VAR00003 81,0602 127,862 ,577 ,636 ,837 

VAR00004 81,2530 128,216 ,569 ,700 ,838 
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VAR00005 81,5181 125,667 ,509 ,487 ,839 

VAR00006 81,5181 130,253 ,425 ,488 ,842 

VAR00007 81,4819 133,423 ,347 ,497 ,845 

VAR00008 81,1084 130,732 ,390 ,503 ,843 

VAR00009 81,5060 128,570 ,535 ,506 ,839 

VAR00010 81,4819 131,741 ,371 ,557 ,844 

VAR00011 81,3735 126,725 ,533 ,532 ,838 

VAR00012 81,8795 133,107 ,348 ,497 ,845 

VAR00013 82,6386 134,868 ,171 ,619 ,852 

VAR00014 81,4337 124,858 ,699 ,712 ,833 

VAR00015 82,3494 136,596 ,189 ,532 ,849 

VAR00016 82,3133 134,388 ,194 ,624 ,851 

VAR00017 81,7470 126,947 ,530 ,548 ,838 

VAR00018 81,6627 132,153 ,335 ,486 ,845 

VAR00019 81,5422 130,861 ,421 ,487 ,842 

VAR00020 82,8313 132,703 ,244 ,530 ,849 

VAR00021 82,1325 130,116 ,379 ,412 ,844 

VAR00022 81,4337 127,371 ,614 ,615 ,836 

VAR00023 81,6867 135,876 ,200 ,369 ,849 

VAR00024 82,1807 132,394 ,283 ,365 ,847 

VAR00025 81,9518 132,412 ,354 ,418 ,845 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

85,1566 140,890 11,86970 25 

 

Output data III 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 83 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 83 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,870 ,871 19 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 3,8434 1,06476 83 

VAR00002 4,0964 ,93201 83 

VAR00003 3,9036 ,91883 83 

VAR00004 3,6386 1,20546 83 

VAR00005 3,6386 ,99484 83 

VAR00006 3,6747 ,84259 83 

VAR00007 4,0482 1,02295 83 

VAR00008 3,6506 ,94267 83 

VAR00009 3,6747 ,96409 83 

VAR00010 3,7831 1,08255 83 

VAR00011 3,2771 ,87392 83 

VAR00012 3,7229 ,96668 83 

VAR00013 3,4096 1,07108 83 

VAR00014 3,4940 1,00454 83 

VAR00015 3,6145 ,94780 83 

VAR00016 3,0241 1,10405 83 

VAR00017 3,7229 ,91483 83 

VAR00018 2,9759 1,11504 83 

VAR00019 3,2048 ,93390 83 

 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3,600 2,976 4,096 1,120 1,377 ,095 19 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 64,5542 94,348 ,610 ,573 ,859 

VAR00002 64,3012 96,213 ,602 ,561 ,860 

VAR00003 64,4940 96,302 ,607 ,669 ,860 
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VAR00004 64,7590 93,917 ,545 ,441 ,861 

VAR00005 64,7590 97,892 ,468 ,447 ,864 

VAR00006 64,7229 101,349 ,356 ,427 ,868 

VAR00007 64,3494 97,913 ,451 ,404 ,865 

VAR00008 64,7470 96,899 ,555 ,472 ,861 

VAR00009 64,7229 99,398 ,404 ,430 ,867 

VAR00010 64,6145 95,313 ,549 ,472 ,861 

VAR00011 65,1205 101,717 ,319 ,384 ,869 

VAR00012 64,6747 93,027 ,758 ,674 ,854 

VAR00013 64,9880 94,768 ,584 ,510 ,860 

VAR00014 64,9036 100,283 ,338 ,385 ,869 

VAR00015 64,7831 98,660 ,453 ,367 ,865 

VAR00016 65,3735 99,017 ,358 ,270 ,869 

VAR00017 64,6747 96,222 ,615 ,550 ,859 

VAR00018 65,4217 100,735 ,273 ,258 ,873 

VAR00019 65,1928 102,621 ,243 ,220 ,872 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

68,3976 108,096 10,39693 19 

 

Output data IV 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 83 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 83 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,875 ,875 17 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 3,8434 1,06476 83 
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VAR00002 4,0964 ,93201 83 

VAR00003 3,9036 ,91883 83 

VAR00004 3,6386 1,20546 83 

VAR00005 3,6386 ,99484 83 

VAR00006 3,6747 ,84259 83 

VAR00007 4,0482 1,02295 83 

VAR00008 3,6506 ,94267 83 

VAR00009 3,6747 ,96409 83 

VAR00010 3,7831 1,08255 83 

VAR00011 3,2771 ,87392 83 

VAR00012 3,7229 ,96668 83 

VAR00013 3,4096 1,07108 83 

VAR00014 3,4940 1,00454 83 

VAR00015 3,6145 ,94780 83 

VAR00016 3,0241 1,10405 83 

VAR00017 3,7229 ,91483 83 

 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3,660 3,024 4,096 1,072 1,355 ,069 17 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 58,3735 82,286 ,613 ,571 ,863 

VAR00002 58,1205 84,132 ,601 ,556 ,864 

VAR00003 58,3133 84,193 ,607 ,665 ,864 

VAR00004 58,5783 81,783 ,552 ,431 ,866 

VAR00005 58,5783 85,588 ,472 ,438 ,869 

VAR00006 58,5422 88,763 ,365 ,421 ,873 

VAR00007 58,1687 85,557 ,458 ,395 ,870 

VAR00008 58,5663 84,614 ,563 ,450 ,866 

VAR00009 58,5422 86,885 ,415 ,429 ,871 

VAR00010 58,4337 83,029 ,561 ,469 ,865 

VAR00011 58,9398 89,374 ,311 ,382 ,875 

VAR00012 58,4940 81,594 ,730 ,617 ,859 

VAR00013 58,8072 82,792 ,581 ,491 ,864 

VAR00014 58,7229 87,666 ,351 ,368 ,874 

VAR00015 58,6024 86,486 ,447 ,365 ,870 

VAR00016 59,1928 86,914 ,347 ,254 ,875 

VAR00017 58,4940 84,229 ,608 ,541 ,864 
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Hasil Analisis try out Sikap Kekerasan Dalam Pacaran 
 
Output data I 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,594 39 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

item_1 99,82 210,288 ,067 ,593 

item_2 99,68 213,305 -,037 ,599 

item_3 98,92 208,451 ,113 ,590 

item_4 97,32 213,440 -,037 ,597 

item_5 97,42 159,806 ,092 ,699 

item_6 98,80 198,637 ,430 ,568 

item_7 97,82 218,186 -,237 ,607 

item_8 98,55 204,116 ,270 ,580 

item_9 98,40 213,329 -,044 ,601 

item_10 97,93 227,318 -,482 ,626 

item_11 98,90 204,092 ,215 ,582 

item_12 98,08 204,078 ,259 ,580 

item_13 98,75 223,411 -,338 ,620 

item_14 98,67 211,073 ,027 ,596 

item_15 99,18 201,949 ,301 ,577 

item_16 97,70 235,400 -,659 ,641 

item_17 99,78 200,749 ,351 ,574 

item_18 99,48 201,983 ,235 ,580 

item_19 99,68 199,034 ,365 ,571 

item_20 98,52 211,373 ,011 ,597 

item_21 99,63 195,795 ,466 ,563 

item_22 99,12 218,512 -,167 ,616 
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item_23 99,12 193,664 ,515 ,559 

item_24 99,23 200,148 ,332 ,573 

item_25 99,68 201,101 ,436 ,572 

item_26 99,42 195,366 ,466 ,563 

item_27 99,82 198,152 ,444 ,567 

item_28 100,07 202,809 ,403 ,575 

item_29 99,57 208,250 ,079 ,593 

item_30 99,68 201,271 ,328 ,575 

item_31 98,95 205,269 ,103 ,592 

item_32 99,22 201,461 ,289 ,577 

item_33 98,85 205,960 ,180 ,585 

item_34 99,45 198,116 ,472 ,567 

item_35 99,92 195,196 ,543 ,560 

item_36 100,07 197,453 ,634 ,563 

item_37 100,02 198,322 ,466 ,567 

item_38 99,92 202,213 ,334 ,576 

item_39 99,48 199,101 ,278 ,575 

     

 
Output data II 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,901 17 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

item_6 32,53 126,931 ,330 ,902 

item_15 32,92 129,535 ,207 ,907 

item_17 33,52 119,813 ,619 ,893 

item_19 33,42 115,908 ,715 ,890 

item_21 33,37 114,982 ,759 ,888 

item_23 32,85 116,638 ,669 ,891 

item_24 32,97 118,812 ,598 ,894 

item_25 33,42 122,112 ,664 ,893 

item_26 33,15 118,435 ,600 ,894 

item_27 33,55 117,811 ,720 ,890 

item_28 33,80 126,773 ,465 ,898 

item_30 33,42 127,027 ,310 ,903 

item_34 33,18 121,237 ,603 ,894 

item_35 33,65 119,113 ,662 ,892 

item_36 33,80 124,908 ,568 ,896 
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item_37 33,75 120,970 ,617 ,893 

item_38 33,65 124,503 ,461 ,898 

 

Output data III 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,907 16 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

item_6 30,02 120,559 ,321 ,910 

item_17 31,00 113,695 ,608 ,900 

item_19 30,90 110,125 ,695 ,897 

item_21 30,85 109,181 ,740 ,896 

item_23 30,33 110,633 ,658 ,899 

item_24 30,45 112,252 ,606 ,901 

item_25 30,90 115,685 ,664 ,899 

item_26 30,63 111,999 ,604 ,901 

item_27 31,03 111,185 ,734 ,896 

item_28 31,28 120,105 ,472 ,905 

item_30 30,90 120,397 ,313 ,910 

item_34 30,67 114,497 ,619 ,900 

item_35 31,13 112,490 ,674 ,898 

item_36 31,28 118,308 ,573 ,902 

item_37 31,23 114,284 ,631 ,900 

item_38 31,13 117,507 ,484 ,904 

 
KETERANGAN :  

Dari hasil uji validitas item di dapatkan 16 item yang  valid yaitu : item 6, 17, 19, 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38. Dan terdapat 23 item yang tidak valid yaitu : item 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 29, 31, 32, 33, 39. 
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LAMPIRAN 2 

 
Blueprint Skala Penyelesaian Konflik dan Sikap Terhadap Kekerasan 
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Blue Print 

 

Skala Aitem 

Favorable Unfavorable 

Penyelesaian Konflik 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

17, 19, 25, 30, 31, 32, 34, 

35. 

1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 

36, 37, 38, 39, 40. 

Sikap Terhadap 

Kekerasan Dalam 

Pacaran 

6, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 29, 

31, 32, 33, 39. 
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A. Skala Penyelesaian Konflik 

No. Pernyataan STS TS CS S SS 

1. Ketika saya sudah siap untuk bertemu 

mendiskusikan konflik dengan sang pacar, saya 

berusaha mengatur waktu dan kondisi agar bisa di 

terima bersama 

     

2. Saya berusaha membuat pacar saya merasa 

nyaman ketika saya bertemu dia untuk 

mendiskusikan konflik bersama 

     

3. Ketika saya mulai mendiskusikan konflik dengan 

sang pacar, saya sangat berhati-hati membuka 

pernyataan agar dapat membangun harapan yang 

positif 

     

4. Saya berterus terang menyatakan perasaan saya 

ketika menyelesaiakn konflik dengan pacar saya 

     

5. Saya sering bertanya kepada pacar saya saat 

terjadi konflik untuk mengklarifikasi pernyataan 

yang sebelumnya tidak begitu meyakinkan 

     

6. Saya menyadari persepsi diri saya yang 

negative/positif dapat berpengaruh pada cara saya 

menyelesaikan konflik 

     

7. Agar hubungan dapat bertahan, saya merasa harus 

memperhatikan kebutuhan bersama 

     

8. Jika terjadi konflik dengan pacar, saya harus bisa 

membedakan antara kebutuhan dengan hasrat 

     

9. Agar tidak merusak hubungan dengan sang pacar, 

biasanya saya menunda keinginan pribadi saya 

yang tidak penting 

     

10. Saya berharap jika dengan berperilaku positif 

maka pacar saya akan melakukan hal yang sama 

     

11. Saya sadar, pacar saya mungkin juga perlu 

memegang kendali atas konflik yang terjadi 

     

12. Saya harus mendengar alternative lain yang di 

sarankan dengan pikiran terbuka 

     

13. Jika terjadi konflik dengan pacar, saya berusaha 

mencari penyelesaian konflik yang sebenar-

benarnya dari pada hanya mendapatkan 

kesepakatan yang bersifat sementara 
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14. Ketika menyelesaikan konflik yang terjadi 

dengan pacar, saya telah memiliki solusi untuk 

hasil akhirnya 

     

15. Saya merasa perlu mengendalikan argument 

pacar saya 

     

16. Ketika terjadi konflik dengan pacar, saya 

meminta menjelaskan posisinya dalam konflik 

tersebut 

     

17. Jika terjadi konflik saya melakukan penawaran 

untuk menyelesaiakan konflik bersama pacar saya 

     

       

 

B. Skala Sikap Terhadap Kekerasan  

No. Pernyataan STS TS CS S SS 

1. Terkadang saya tidak bisa menahan amarah dan 

berkata kasar kepada pacar saya 

     

2. Saya pernah menampar pacar saya      

3. Saya tidak bisa menahan diri ketika memukul 

pacar saya 

     

4. Terkadang saya tidak bisa menahan emosi dan 

memukul pacar saya 

     

5. Terkadang saya merasa cemburu bila pacar saya 

dekat dengan orang lain sehingga membuat saya 

menamparnya 

     

6. Bagi saya sangat wajar bila menampar pacar saya 

yang selingkuh  

     

7. Saya terlalu mencintai sang pacar membuat saya 

sering memarahi dan menamparnya bila dekat 

dengan orang lain 

     

8. Saya merasa biasa saja menampar pacar saya bila 

dia kedapatan selingkuh 

     

9. Saya merasa pantas menampar pacar saya bila dia 

melakukan kesalahan 

     

10. Saya pernah memaksa pacar saya untuk 

melakukan hubungan intim 

     

11. Saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk      
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berhubungan intim 

12. Terkadang saya harus bersikap kasar agar dapat 

mengatur pacar saya 

     

13. Dengan melakukan hubungan intim pacar saya 

sudah membuktikan cintanya 

     

14. Saya dan sang pacar sering berhubungan intim di 

kamar saya 

     

15. Saya merasa wajar bila menekan pacar saya 

untuk berhubungan intim 

     

16. Bagi saya wajar saja memaksa pacar 

berhubungan intim bila dimasa lalunya dia pernah 

berhubungan intim sebelumnya 
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LAMPIRAN 3 

Analisis Regression Linear 
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Regression 

 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

S_K 35,23 15,038 150 

P_K 64,13 6,984 150 

 

 
Correlations 

 Sikap Terhadap 
Kekerasan 

Dalam Pacaran 

Penyelesaian 
Konflik 

Pearson Correlation 
 S_K 1,000 -,414 

P_K -,414 1,000 

Sig. (1-tailed) 
S_K . ,000 

P_K ,000 . 

N 
S_K 150 150 

P_K 150 150 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 P_Kb . Enter 

a. Dependent Variable: Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,414a ,171 ,166 13,736 

a. Predictors: (Constant), Penyelesaian_Konflik 
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ANOVAa 

 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5772,388 1 5772,388 30,594 ,000b 

Residual 27924,445 148 188,679   

Total 33696,833 149    

a. Dependent Variable: Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran 

b. Predictors: (Constant), Penyelesaian Konflik 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 92,380 10,392  8,889 ,000 

P_K -,891 ,161 -,414 -5,531 ,000 

a. Dependent Variable: Sikap terhadap kekerasan dalam pacaran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




