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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konflik peran gender 

laki-laki dengan mekanisme pertahanan psikologis. Hipotesis yang diajukan 

adalah ada hubungan positif antara konflik peran gender laki-laki dengan 

mekanisme pertahanan psikologis. 

Subyek penelitian adalah 92 orang laki-laki dengan rentang umur 18-24 

tahun. Data dikumpulkan dengan menggunakan GRCS-I (Gender Role Conflict 

Scale-I) dan DSQ-40 (Defense Style Questionnaire-40). Seleksi aitem 

berdasarkan kriteria korelasi aitem total yaitu r ≥ 0,30. Estimasi reliabilitas 

dihitung dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach (α) dan diperoleh 

reliabilitas GRCS-I sebesar α = 0,892 dan untuk DSQ sebesar α = 0,922. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode korelasi product moment 

Pearson. Dari hasil pengujian diperoleh nilai r = 0,397, p=0,000. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara konflik peran gender laki-laki 

dengan mekanisme pertahanan psikologis. 

Kata kunci: feminin, maskulin, konfik peran gender, mekanisme pertahanan 

psikologis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vii



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to examine the relationship between male 

gender role conflict and psychological defense mechanism. The author 

hypothesized that male gender role conflict would be positively related to 

psychological defense mechanism. 

Subjects for this research were 92 men which is ranging in age from 18 to 24 

years. Data were collected using Gender Role Confict Scale-I and Defense Style 

Questionnaire. Item selection based on criteria of item-total correlation which is   

r ≥ 0,30. Estimation of reliability calculated by using Alpha Cronbach coefficient 

adn confirmed that GRCS-I reliability was α = 0,892 and DSQ-40 was α = 0,922. 

Hypothesis tested using Pearson product moment correlation. According to 

the result of hypothesis testing, it was recognized that r = 0,397, p=0,000. Results 

indicated that male gender role conflict is positively related to psychological 

defense mechanism. 

Keywords: feminine, masculine, gender role conflict, psychological defenses 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Individu dalam interaksi sosial dihadapkan pada suatu permasalahan 

yang kompleks. Menurut Moore (dalam Abdullah, 2003) pembagian kerja 

antara laki-laki dan perempuan berawal dari pengalaman awal hidup individu 

untuk bertahan hidup yang dilihat dari ketahanan fisik dan faktor biologis. 

Laki-laki memiliki ketahanan fisik yang lebih baik dibanding perempuan 

sehingga laki-laki menjadi lebih dominan perannya dalam interaksi sosial 

(Abdullah, 2003). Pembagian kerja tersebut menjadi dasar dalam 

membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. 

Secara biologis, individu dibedakan dari karakteristik fisik, yaitu laki-

laki dan perempuan yang disebut seks. Secara sosial budaya, individu 

dibedakan dari sifat-sifat yang melekat pada laki-laki (maskulin) dan 

perempuan (feminin) berdasarkan nilai-nilai budaya yang disebut gender. 

Dari perbedaan sifat-sifat maskulin dan feminin berkembang peran-peran 

gender yang berbeda pula dalam interaksi sosial. Perbedaan peran tersebut 

berkaitan dengan batasan “pantas” atau “tidak pantas” yang sesuai dengan 

harapan masyarakat. Batasan-batasan tersebut menyangkut sikap, perilaku, 

dan penampilan yang diarahkan bagi laki-laki dan perempuan dalam interaksi 

sosial (Brannon, 1976). Menurut Pleck (dalam Courtenay, 2000), cara 

berpikir dan berperilaku laki-laki dan perempuan bukan disebabkan oleh 
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identitas peran yang dimiliki tetapi karena konsep feminitas dan maskulinitas 

yang diadopsi dari budaya. 

Konsepsi peran laki-laki secara umum berhubungan dengan agresivitas, 

kemandirian, dan kepercayaan diri (Edley, 1995). Penegasan “saya laki-laki” 

disamping bersifat ekspresif, yaitu menunjukkan seks, juga bersifat 

performatif, yaitu menunjukkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan peran 

laki-laki (Butler, 1990). Konsepsi tentang perempuan yang tata nilainya 

secara normatif masih kuat diinternalisasi oleh kaum perempuan merupakan 

wujud manifestasi gender dalam hubungan sosial. Dalam budaya Jawa, 

misalnya, seorang perempuan hendaknya “bekti”, “nrimo ing pandum”, dan 

“cawis” (Suwasana, 2001).  

Nancy Chodorow (dalam Juliastuti, 2000) menjelaskan bahwa 

dominansi laki-laki dilatarbelakangi oleh perbedaan fisik antara laki-laki dan 

perempuan yang secara sistematis mendukung laki-laki untuk menolak 

feminitas dan secara emosional berjarak dari perempuan. Hal ini bisa dilihat 

dari perbedaan peran gender yang diterapkan pada laki-laki dan perempuan 

dalam menjalankan perannya. Misalnya dalam keluarga, laki-laki sebagai 

seorang suami dituntut bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya seperti 

menafkahi dan melindungi anggota keluarga sehingga suami sering tidak 

peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga (Smith, dalam 

Suhapti, 1995). 

Sejalan dengan perubahan pola relasi antara laki-laki dan perempuan, 

peran-peran gender di keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial juga 
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berubah sangat cepat. Salah satu contoh perubahan tersebut adalah terbukanya 

akses yang lebih luas bagi perempuan untuk masuk ke sektor publik yang 

selama ini didominasi oleh laki-laki. Jika laki-laki tidak dapat beradaptasi 

dengan perubahan ini maka akan terjadi konflik dalam dirinya.  

Tuntutan dalam budaya patriarki sebagai agen dalam sosialisasi peran 

gender adalah membentuk laki-laki agar tangguh dalam berbagai hal 

(Williams dan Best, dalam Courtenay, 2000) sehingga ketika tidak bisa 

memenuhi harapan sosial tersebut juga memacu timbulnya konflik. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Liu (2005) bahwa penerimaan sosial laki-laki 

terhadap nilai-nilai maskulin yang ideal menyebabkan terjadinya konflik 

ketika laki-laki mencoba atau gagal memenuhi harapan tersebut.  

Konflik yang terjadi pada laki-laki yang berkaitan dengan peran gender 

secara khusus didefinisikan oleh O’Neil, Helms, Gable, David, dan 

Wrightsman (dalam O'Neil, 2008) sebagai konflik peran gender. Konflik 

peran gender terjadi bila sosialisasi peran gender yang kaku, seksis, dan 

terbatas berpengaruh pada devaluasi diri, keterbatasan diri, dan ancaman pada 

diri sendiri atau orang lain (O’Neil, 2008). Pernyataan ini didukung Englar-

Carlson (dalam Szymanski, 2008) yang menyatakan bahwa biasanya laki-laki 

mengalami konflik peran gender ketika menemukan atau gagal menemukan 

peran gender maskulin; menyimpang dari norma peran gender; mengalami 

ketidaksesuaian antara konsep diri riil dengan konsep diri ideal, berdasarkan 

stereotip peran gender, keterbatasan personal, devaluasi, dan mengganggu diri 
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sendiri atau orang lain karena norma peran gender; mengalami hambatan 

personal, devaluasi, atau gangguan dari orang lain. 

Penelitian-penelitian konflik peran gender (dalam O’Neil, 2008) dan 

mekanisme pertahanan diri (dalam Andrews, Singh, dan Bond, 1993; Flett, 

Besser, dan Hewitt, 2005; Zeighler-Hill, Chada, dan Osterman, 2008) 

menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kecemasan dan depresi laki-

laki pada masa dewasa awal. Masa ini ditandai dengan adanya kemandirian 

ekonomi dan kemampuan membuat keputusan (Santrock, 2002). Dalam masa 

ini, laki-laki dapat berkembang dengan baik bila memiliki sarana yang 

dibutuhkan untuk mengarahkan proses dalam pencapaian kemandirian 

ekonomi dan kemampuan membuat keputusan, seperti relasi yang baik dalam 

komunitas, keluarga yang memberi dukungan dan bantuan jika dibutuhkan, 

akses pendidikan, pengalaman-pengalaman sebagai dasar pembelajaran, 

kecakapan hidup, dan pembentukan karakter. Akan tetapi, sebagian dari 

mereka mengalami kemunduran proses tersebut seperti dikeluarkan dari 

sekolah, gagal menemukan pekerjaan, menjadi orang tua di usia dini atau 

bermasalah dengan hukum (Jekielek dan Brown, 2005).   

Gambaran permasalahan yang kompleks pada laki-laki masa dewasa 

awal menimbulkan kecemasan-kecemasan yang mengarah pada mekanisme 

pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri dianggap sebagai bagian penting 

dari struktur kepribadian individu (Blaya et al., 2006). Vaillant (1992) 

mengidentifikasi mekanisme pertahanan diri sebagai adaptasi yang dilakukan 

individu terhadap ketegangan yang muncul dalam lingkup hubungan antar 
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pribadi. Jadi dapat dipahami bila berbagai mekanisme pertahanan diri secara 

bertahap berkembang dalam diri individu untuk mempertahankan keutuhan 

fungsi dirinya, sehingga pada situasi tertekan mekanisme pertahanan diri 

memainkan peranannya. 

Konflik peran gender yang dialami oleh laki-laki dan hubungannya 

dengan mekanisme pertahanan diri penting untuk diteliti karena beberapa 

alasan. Pertama, tiga dekade terakhir ini, beberapa peneliti (Harrison, 1978; 

Levant & Kopecky, 1995; Kimmel, 1987, dalam Burke, 2000) menunjukkan 

tidak berfungsinya aspek-aspek peran maskulin pada laki-laki. Jourard dan 

Harrison (dalam Edley, 1995) mengatakan bahwa peran maskulin laki-laki 

berbahaya. Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa laki-laki lebih banyak 

meninggal di usia muda (Laub dan Vaillant, dalam Lewinsohn et al., 2003), 

bunuh diri, mengalami kecelakaan lalu lintas, penahanan (dipenjara), 

rendahnya prestasi di sekolah, dan menjadi korban kekerasan (Beymer, dalam 

Hoine dan Kiselica, 1999).  

Di Amerika, dua juta remaja berusia 17-25 tahun melakukan aksi bunuh 

diri karena mengalami kecemasan dan depresi (Media Indonesia, 25 Mei 

2008). Hampir 50% remaja Indonesia berusia 17-22 tahun mengalami hal 

yang sama dan berakhir dengan aksi bunuh diri (Kompas, 23 Mei 2003). 

Meskipun depresi lebih banyak dialami perempuan, resiko bunuh diri 

memiliki peluang empat kali lebih besar terjadi pada laki-laki 

(www.depression.com).  
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Kedua, penelitian terkait konflik peran gender sebagai suatu konsep 

masih sangat terbatas khususnya di Indonesia. Ketiga, sebagai perbandingan 

dengan penelitian yang dilakukan Mahalik, Cournoyer, DeFranc, Cherry, dan 

Napolitano (dalam O’Neil, 2008) untuk topik yang sama. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan masalah yang diajukan 

adalah: “Adakah hubungan antara konflik peran gender laki-laki dengan 

mekanisme pertahanan psikologis?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan konflik peran 

gender laki-laki dengan mekanisme pertahanan psikologis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitan ini dapat memberi sumbangan pada disiplin ilmu psikologi 

khususnya psikologi sosial dan psikologi perkembangan. Selain itu dapat 

juga digunakan sebagai literatur dalam melakukan penelitian yang relevan 

di masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Menambah pengetahuan mengenai hubungan antara konflik peran 

gender laki-laki dengan mekanisme pertahanan psikologis. 
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b. Memberikan pengalaman praktis yang terstruktur tentang hubungan 

antara konflik peran gender laki-laki dengan mekanisme pertahanan 

psikologis dengan menggunakan pendekatan metodologis bagi 

mahasiswa. 

 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konflik Peran Gender 

1. Gender 

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris. The Oxford Encyclopedia 

Of The Modern World (Esposito, 1995) menyebutkan bahwa gender 

adalah pengelompokkan individu dalam tata bahasa yang digunakan 

untuk menunjukkan ada tidaknya  kepemilikan terhadap satu ciri jenis 

kelamin tertentu. Unger (dalam Burke, 2000) menjelaskan bahwa istilah 

gender dikenalkan untuk menggambarkan karakteristik dan perilaku 

individu yang secara sosial budaya sesuai bagi laki-laki dan perempuan. 

Gender merupakan kondisi sosial individu untuk menjadi feminin atau 

maskulin, atau mengarah pada kepribadian, minat, dan perilaku yang 

dianggap sesuai (McAnulty dan Burnette, 2006). 

Dari uraian tersebut, gender didefinisikan sebagai karakteristik yang 

melekat dan sesuai bagi laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari 

konstruksi sosial budaya.   

2. Peran Gender 

Williams dan Best (dalam Brannon, 1996) mengatakan bahwa peran 

gender meupakan sekumpulan aktivitas-aktivitas yang sesuai dilakukan 

oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu interaksi sosial. Menurut 

McAnulty dan Burnette (2006), peran gender adalah perilaku sosial, gaya 
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hidup, dan karakteristik kepribadian yang diharapkan bagi laki-laki dan 

perempuan. Brannon (1996) menggambarkan peran gender laki-laki dan 

perempuan seperti sebuah naskah cerita yang menuntut laki-laki dan 

perempuan melakukan peran-peran yang sesuai dengan harapan sosial 

untuk menunjukkan sisi feminin dan sisi maskulin.  

Secara umum peran gender adalah sekumpulan pola perilaku yang 

menjadi harapan sosial untuk ditampilkan secara berbeda oleh laki-laki 

dan perempuan sesuai jenis kelaminnya. 

Scanzoni (dalam Supriyantini, 2002) membedakan pandangan peran 

gender menjadi dua yaitu, peran gender tradisional dan peran gender 

modern. Peran gender tradisional membagi membagi tugas laki-laki dan 

perempuan secara kaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara turun 

temurun sedangkan peran gender modern tidak lagi membagi tugas laki-

laki dan perempuan secara kaku melainkan sejajar atau sederajat. 

3. Paradigma Ketegangan Peran Gender 

Paradigma ketegangan peran gender dijelaskan oleh Pleck (dalam 

O’Neil, 2008) dalam dua pernyataan teoritis dan waktu yang berbeda. 

Pernyataan teoritis pertama dikemukakan pada tahun 1981. Pleck 

menjelaskan ketegangan peran gender dalam 10 hal yang berkaitan 

dengan konflik peran gender. 

a. Peran gender didefinisikan dari stereotip peran gender. 

b. Peran gender bersifat bertentangan dan tidak konsisten. 

c. Mayoritas laki-laki tidak menikmati peran gender. 
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d. Pelanggaran terhadap peran gender berakibat pada sanksi sosial. 

e. Pelanggaran peran gender berakibat pada konsekuensi negatif 

psikologis. 

f. Pelanggaran nyata dan tidak nyata dari norma atau ketidakmampuan 

menyesuaikan diri terhadap norma berakibat pada kompensasi yang 

berlebihan yang dilakukan oleh individu. 

g. Pelanggaran terhadap norma memiliki konsekuensi lebih besar pada 

laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 

h. Karakteristik peran gender tertentu secara psikologis tidak berfungsi, 

misal, agresifitas dan kedekatan yang rendah. 

i. Ketegangan peran gender dialami dalam pekerjaan dan peran dalam 

keluarga. 

j. Perubahan secara historis menyebabkan ketegangan peran gender. 

Pleck juga mengatakan bahwa ketegangan peran gender laki-laki 

berkaitan dengan ideologi maskulin. Ideologi maskulin merupakan suatu 

keyakinan bahwa sifat laki-laki yang melekat dengan budaya menentukan 

standar perilaku laki-laki. Ideologi maskulin melibatkan pengesahan 

individu dan internalisasi sistem keyakinan budaya tentang maskulinitas 

(dalam O’Neil, 2008). 

Pernyataan teoritis kedua dikemukakan pada tahun 1995 sebagai 

revisi (dalam O’Neil, 2008). Ketegangan peran gender terdiri dari tiga 

konsep. 
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a. Kesenjangan, yaitu perbedaan antara gambaran laki-laki yang ideal 

dengan gambaran laki-laki yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan 

kegagalan yang bersifat jangka panjang bagi laki-laki dalam 

memenuhi harapan peran. Akibatnya, karakteristik yang terbentuk 

mengarah pada rendahnya harga diri. 

b. Trauma, nilai yang dibayar ketika mencoba mengisi peran-peran 

tersebut. Meskipun harapan peran dapat terpenuhi, proses 

sosialisasinya bersifat traumatis dengan efek negatif jangka panjang. 

c. Ketidakberfungsian, konsekuensi negatif norma peran laki-laki 

terhadap individu dan lingkungan sosial. Keberhasilan pemenuhan 

harapan peran memiliki konsekuensi negatif karena banyak perilaku 

dan karakteristik yang dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan dan 

dapat diterima, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Pleck menyimpulkan bahwa ketiga konsep standar budaya untuk 

maskulinitas melalui sosialisasi peran gender memiliki potensi negatif 

pada laki-laki.  

Paradigma ketegangan peran gender Pleck merupakan dasar 

konseptualisasi konflik peran gender. Konflik peran gender didefinisikan 

sebagai keadaan psikologis dimana peran gender yang disosialisasikan 

memiliki konsekuensi negatif pada diri sendiri dan orang lain. Konflik 

peran gender terjadi bila sosialisasi peran gender yang kaku, seksis, dan 

terbatas berpengaruh pada devaluasi, keterbatasan diri, dan gangguan 

pada diri sendiri dan orang lain (O’Neil, 2008). Akibat utama dari konflik 
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peran gender yaitu keterbatasan potensi diri sendiri atau keterbatasan 

potensi diri orang lain. Operasionalisasi konflik peran gender dilihat dari 

empat ranah psikologis, beberapa konteks situasional, dan tiga 

pengalaman pribadi. 

Ranah psikologis dari konflik peran gender meliputi:  

a. kognitif, bagaimana pemikiran individu mengenai peran gender; 

b. afektif, bagaimana merasakan peran gender; 

c. behavioral, bagaimana bersikap, merespon, dan berinteraksi dengan 

orang lain atau diri sendiri dikarenakan peran gender tersebut; 

d. di bawah kesadaran, bagaimana dinamika peran gender di bawah 

kesadaran mempengaruhi perilaku dan menghasilkan konflik.  

Konflik peran gender terjadi pada konteks situasional ketika laki-laki: 

a. mengalami peralihan peran gender atau menghadapi kesulitan dalam 

tugas perkembangan dalam rentang hidup;  

b. menyimpang atau melanggar norma peran gender dan ideologi 

maskulin;  

c. mencoba atau gagal menemukan norma peran gender dari ideologi 

maskulin; 

d. mengalami kesenjangan antara konsep diri yang nyata dengan konsep 

diri ideal berdasarkan stereotip peran gender dan ideologi maskulin; 

e. devaluasi diri, membatasi dan membahayakan diri sendiri karena 

gagal memenuhi norma ideologi maskulin; 
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f. mengalami devaluasi diri, keterbatasan, dan ancaman dari orang lain 

untuk menyesuaikan diri dengan atau menyimpang dari ideologi 

maskulin;  

g. devaluasi diri, membatasi dan mengganggu orang lain karena 

penyimpangan atau penyesuaian norma ideologi maskulin. 

Keadaan yang kompleks tersebut dipersempit menjadi 4 kategori. 

a. Konflik peran gender disebabkan oleh peralihan peran gender. 

Peralihan peran gender adalah keadaan dalam perkembangan peran 

gender laki-laki yang merubah asumsi pribadi tentang peran gender 

dan mengakibatkan konflik peran gender atau perubahan hidup yang 

positif. Misal, peralihan peran gender ketika masuk sekolah, masa 

puber, menikah, menjadi seorang ayah, dan kehilangan pasangan 

hidup. 

b. Konflik peran gender dialami secara intrapersonal diantara laki-laki 

merupakan pengalaman pribadi dengan emosi dan pikiran negatif 

ketika mengalami devaluasi, keterbatasan, dan ancaman. 

c. Konflik peran gender ditunjukkan pada orang lain secara 

interpersonal, terjadi ketika masalah peran gender laki-laki berakibat 

pada devaluasi, keterbatasan, dan ancaman. 

d. Konflik peran gender dialami dari orang lain, terjadi ketika seseorang 

mengalami devaluasi, membatasi, atau mengancam orang lain yang 

menyimpang dari atau menyesuaikan diri dengan norma dan ideologi 

maskulin. 
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Tiga pengalaman pribadi dari konflik peran gender terdiri dari devaluasi, 

keterbatasan, dan gangguan.  

a. Devaluasi peran gender merupakan kritik negatif dari diri sendiri dan 

orang lain ketika menyesuaikan diri dengan, menyimpang dari, atau 

melanggar norma peran gender dan ideologi maskulin. 

b. Keterbatasan peran gender terjadi ketika membatasi orang lain atau 

diri sendiri pada norma dan ideologi maskulin. Keterbatasan berakibat 

pada kontrol perilaku individu, membatasi potensi yang dimiliki 

individu, dan menurunkan kebebasan individu 

c. Pelanggaran peran gender berarti merugikan diri sendiri, orang lain, 

atau dirugikan oleh orang lain karena menyimpang dari norma peran 

gender dan ideologi maskulin. 

Sosialisasi peran gender, ideologi maskulin dan norma serta 

ketakutan akan femininitas dirumuskan O’Neil berhubungan dengan 

empat pola-pola konflik peran gender yaitu sukses, kekuatan, dan 

kompetisi; sisi emosional yang terbatas; penunjukan rasa kasih sayang 

yang terbatas di antara laki-laki; dan konflik diantara pekerjaan dan 

hubungan keluarga (O’Neil, 2008). 

a. Sukses didefinsikan sebagai perasaan kuatir akan prestasi pribadi, 

kesehatan, kecakapan, kegagalan, mobilitas ke atas, dan keberhasilan 

karir; Kekuatan dideskripsikan berorientasi pada, memiliki kekuasaan, 

dominan, dan berpengaruh pada orang lain; Kompetisi didefinisikan 

sebagai persaingan dengan orang lain untuk mencapai sesuatu atau 
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membandingkan diri dengan orang lain untuk mengukuhkan 

superioritas dalam situasi tertentu.  

b. Sisi emosional yang terbatas, memiliki kesukaran dan ketakutan 

dalam mengekspresikan perasaan dan kesukaran mencari kata-kata 

untuk mengekspresikan emosi sederhana. 

c. Penunjukan rasa kasih sayang yang terbatas di antara laki-laki, 

memiliki cara terbatas dalam mengekspresikan emosi dan perasaan 

pada laki-laki.  

d. Konflik antara pekerjaan dan hubungan keluarga, mengalami 

kesulitan dalam menyeimbangkan hubungan kerja, pendidikan, 

keluarga, dan memiliki waktu luang yang kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pola Konflik Peran Gender (O’Neil, 2008) 
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4. Rangkuman penelitian terdahulu 

Terdapat 27 penelitian yang berkaitan dengan depresi dan 

kecemasan (Blazina & Watkins, 1996; Brewer, 1998; Burke, 2000; 

Bursley, 1996; Coonerty-Femiano, Katzman, Femiano, Gemar, & Toner, 

2001; Cournoyer & Mahalik, 1995; D. S. Shepard, 2002; Fragoso & 

Kashubeck, 2000; Good & Mintz, 1990; Good, Robertson, Fitzgerald, 

Stevens, & Bartels, 1996; Good & Wood, 1995; Hayahsi, 1999; J. Kim, 

Choi, Ha, & O’Neil, 2006; Jo, 2000; Jones, 1998; Kang, 2001; Kelly, 

2000; Magovcevic & Addis, 2005; Mahalik & Cournoyer, 2000; Mertens, 

2001; Newman, 1997; Peterson, 1999; Sharpe & Heppner, 1991; Sharpe 

Heppner, & Dixon, 1995; Simonsen et al., 2000; Tate, 1998; Theodore, 

1997, seperti dikutip O’Neil, 2008). 

Grimmel (dalam Liu, 2005) menemukan bahwa penyimpangan yang 

terjadi antara peran gender riil dan peran gender ideal berhubungan 

dengan depresi. Lebih khusus lagi, penyimpangan antara keadaan diri riil, 

keadaan diri ideal, dan harapan orang lain berhubungan dengan 

kecemasan dan depresi (Weilage & Hope, dalam Liu, 2005). 

Hasil penelitian Mahalik et al. (dalam O’Neil, 2008) menunjukkan 

faktor sukses, kekuatan, dan kompetisi, faktor sisi emosional yang 

terbatas, dan faktor penunjukan rasa kasih sayang yang terbatas diantara 

laki-laki berhubungan dengan penggunaan pertahanan diri tidak dewasa 

dan pertahanan diri neurotis. 
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B. Mekanisme Pertahanan Psikologis 

Konsep mekanisme pertahanan diri pertama kali diungkapkan oleh 

Freud untuk menjelaskan penyangkalan diri yang dilakukan individu untuk 

melindungi dirinya dari pikiran, impuls, dan harapan yang tidak dapat 

diterima. Anna Freud (1966) berpendapat bahwa istilah pertahanan diri 

mewakili pandangan dinamis dari teori psikoanalisis. Istilah tersebut pertama 

kali muncul pada tahun 1894 dalam tulisan Freud The Neuro-Psychoses of 

Defense (Plutchik, 1995:38) untuk menjelaskan perubahan dan distorsi yang 

terjadi pada realitas individu dan digunakan untuk melindungi diri dari 

kesadaran akan pikiran, dorongan, atau harapan yang tidak dapat diterima 

(dalam Zeighler-Hill et al., 2008). Menurut Anna Freud, mekanisme 

pertahanan diri adalah cara ego untuk mencegah ketidaknyamanan dan 

kecemasan dengan melakukan kontrol perilaku yang melibatkan pengaruh dan 

dorongan naluri (dalam Andrews et al., 1993). 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR; 

American Psychiatric Association, 2000) mendefinisikan mekanisme 

pertahanan diri sebagai proses otomatis psikologis yang melindungi individu 

dalam menghadapi kecemasan dan bahaya atau tekanan baik secara internal 

maupun eksternal. 

Vaillant (1977) mendefinisikan mekanisme pertahanan diri sebagai 

proses mental yang dilakukan oleh ego dalam memecahkan konflik. Hal 

tersebut berkaitan dengan kedewasaan, kesehatan dan adaptasi terhadap 

kehidupan.  
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Penelitian-penelitian sebelumnya (Bond, Gardner, Christian,&Sigal, 

1983; Engel, 1962; Freud, 1937; Haan, 1977; Lazarus, 1983; Menninger, 

1963; Perry & Cooper, 1989; Vaillant, 1977, 1992, seperti dikutip Zeighler-

Hill et al., 2008) telah menyusun urutan pertahanan diri mulai dari pertahanan 

diri tidak dewasa pertahanan diri menengah (disebut juga pertahanan diri 

neurotis) – pertahanan diri dewasa. Definisi-definisi yang diberikan berikut 

berdasar pada definisi DSM-IIIR dalam Ego Defense of Mechanisms 

(Vaillant, 1992). 

1. Pertahanan Diri Dewasa 

Pertahanan diri dewasa didefinisikan sebagai hubungan kesadaran yang 

sehat dengan realitas. Realitas diterima bahkan ketika tidak dihargai sama 

sekali. Pertahanan diri dewasa biasanya berhubungan dengan efek positif 

seperti keberhasilan pekerjaan dan kepuasan hidup (Vaillant, 1976, 1992; 

Vaillant & Mukamal, 2001, seperti dikutip Zeighler-Hill, et al., 2008 ). 

a. Sublimasi 

 Menurunkan tekanan dari dorongan instingtual dengan mengalihkan 

pada aktivitas yang konstruktif.  Contoh: (1) Seorang laki-laki dewasa 

tidak puas dengan kehidupan seksualnya. Dia menjadi lebih sibuk 

untuk memperbaiki rumahnya dan tidak mempunyai waktu untuk 

aktivitas sosial. (2) Seorang perempuan yang sedang diet ketat. Dia 

menjadi tertarik dalam lukisan dan melakukan kegiatan fotografi.  

 Analoginya, dengan melakukan sesuatu pekerjaan atau hobi maka 

akan mengalihkan perhatian terhadap permasalahan yang terjadi. 
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b. Humor 

 Individu menghadapi tekanan baik internal maupun eksternal dengan 

menekankan pada aspek-aspek lucu dan terkadang ironis. 

c. Antisipasi 

 Individu menghadapi tekanan baik internal maupun eksternal dengan 

reaksi emosional dalam rangka mengantisipasi konsekuensi yang akan 

terjadi dengan  mempertimbangkan respon atau solusi alternatif yang 

realistis. 

d. Supresi 

 Pengingkaran terhadap adanya bahaya yang dilakukan dengan sengaja 

dan sadar oleh individu yang bersangkutan. 

2. Pertahanan Diri Neurotis 

Pertahanan diri neurotis didefinisikan sebagai hubungan yang bersifat 

bertentangan dengan realitas. Realitas disini dikenali secara luas 

meskipun hal  tersebut ditolak atau dihindari. 

a. Berpegang teguh 

 Suatu perilaku yang sebagian besar menengahi hal sebelumnya. 

b. Altruistik semu 

 Individu menghadapi konflik emosional atau tekanan internal dan 

eksternal dengan memberikan sumbangsih agar dapat diterima oleh 

orang lain. Individu  memperoleh kepuasan dari respon orang lain 

seolah-olah mengalami sendiri. 
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c. Idealisasi 

Individu menilai berlebihan hal yang menyenangkan dan meremehkan 

keterbatasan dari hal yang disukai. 

d. Pembentukan Reaksi 

Menekan impuls-impuls yang tidak disukai ke dalam ketidaksadaran 

dan memunculkan hal yang justru berlawanan dalam kesadaran. 

3. Pertahanan Diri Tidak Dewasa 

Pertahanan Diri Tidak Dewasa biasanya dilakukan selama periode kanak-

kanak dan akan terbendung ketika memasuki masa dewasa. 

a. Proyeksi 

 Mengatribusi pikiran atau impuls seseorang pada orang lain. Sehari-

hari penggunaannya terbatas pada impuls yang tidak bisa diterima 

atau hal yang tidak menyenangkan. Dalam proyeksi seseorang 

melontarkan impuls, keinginan, ide-ide dari dirinya yang tidak dapat 

diterimanya sendiri, kepada obyek atau orang lain di luar dirinya. 

Dengan proyeksi, seseorang mengamankan egonya dengan tetap 

mengakui bahwa impuls-impuls, keinginan-keinginan atau ide-ide itu 

ada, tetapi ia tidak menganggapnya sebagai miliknya melainkan milik 

obyek lain (biasanya: orang lain). 

b. Agresi pasif 

 Individu menghadapi konflik emosional atau tekanan dari dalam dan 

luar dirinya dengan mengekspresikan sikap agresinya pada orang lain 
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secara tidak langsung. Agresi pasif sering terjadi saat tidak ada lagi 

kesenangan dari harapan yang digantungkan. 

c. Peran berlebihan 

 Individu menghadapi konflik emosional atau tekanan dari dalam dan 

luar dirinya dengan melakukan suatu perbuatan daripada sekedar 

perasaan. 

d. Isolasi 

Aspek-aspek emosional yang terbagi-bagi atau dipisahkan dari 

pikiran. Pertahanan diri ini biasanya dialami oleh penderita obsessive 

compulsives. Konflik dapat dihindarkan dengan memisahkan kognisi 

dari keterikatan emosional. 

e. Devaluasi 

Individu menghadapi konflik emosional dan tekanan dari dalam dan 

luar dirinya dengan mengatribusi sifat negatif yang berlebihan pada 

diri sendiri atau orang lain. 

f. Fantasi autistik 

 Individu menghadapi konflik emosional dan  tekanan dari dalam dan 

luar dirinya dengan khayalan yang berlebihan. Hal ini dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan dan agar dapat berperilaku efektif dalam 

berhubungan dengan orang lain. 
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g.   Penolakan 

Penolakan merupakan pertahanan diri yang paling primitif. Individu 

gagal mengenali implikasi nyata akibat dari suatu perilaku atau 

keadaan yang ada. 

h. Pengalihan 

Pengalihan afeksi atau pelekatan emosional dari objek sebenarnya 

kepada obyek pengganti. Obyek pengganti ini lah yang memuaskan 

dorongan naluri individu. Pengalihan cukup memberikan kepuasan 

bagi individu dan merupakan pertahanan diri yang bisa diandalkan. 

i. Disosiasi 

Membagi pikiran atau aktivitas dari bagian utama. Pemisahan pola 

proses-proses psikologis yang kompleks sebagai satu kesatuan dari 

struktur kepribadian, yang kemudian bisa berfungsi bebas otonom dari 

bagian kepribadian lainnya. 

j. Belah Dua 

Istilah ini secara luas digunakan sekarang ini untuk menjelaskan 

kebersamaan di antara pernyataan kontradiksi ego yang 

menggambarkan diri sendiri dan orang lain, begitu juga dengan sikap 

terhadap diri sendiri dan orang lain. Pribadi atau individu lain 

dipersepsikan “Semuanya baik atau semuanya jahat”. 

k. Rasionalisasi 

Memberikan penjelasan yang logis dan dapat diterima secara sosial 

untuk perilaku atau keputusan yang dihasilkan oleh ketidaksadaran. 
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l. Somatisasi 

Konflik ditunjukkan dengan adanya gejala fisik yang timbul. Hal ini 

dipengaruhi oleh sistem simpatik dan parasimpatik. Misalnya, 

individu dengan daya saing dan agresifitas yang tinggi membutuhkan 

perilaku tegas dalam situasi kehidupannya dan hal ini memacu 

timbulnya gejala hipertensi. 

Beberapa penelitian (Andrews et al., 1993; Bond & Perry, 2004; 

Bouchard & Theriault, 2003; Kipper, Blaya, & Teruchkin, 2004; Romans, 

Martin, Morris, & Herbison, 1999; Spinhoven & Kooiman, 1997; Steiger & 

Houle, 1991; Steiner, 1990; Ungerer, Waters, Barnett, & Dolby, 1997, seperti 

dikutip Zeighler-Hill et al., 2008) menunjukkan pertahanan diri tidak dewasa 

berhubungan dengan efek negatif berupa kecemasan. Flett et al. (2005) juga 

mengutip beberapa penelitian (Kennedy, Schwab, & Hyde, 2001; Kwon & 

Lemon, 2000; Watson, 2002) yang menunjukkan hubungan depresi dengan 

pertahanan diri tidak dewasa dan pertahanan diri neurotis.  

 

C. Peralihan Masa Remaja ke Masa Dewasa 

Menurut Levinson, peralihan ke masa dewasa dimulai dari umur 17-22 

tahun. Dua tugas utama yang harus dikuasai adalah mengeksplorasi 

kemungkinan-kemungkinan bagi kehidupan dewasa dan mengembangkan 

struktur kehidupan yang stabil. Pada akhir masa remaja seseorang, transisi 

dari dependensi ke independensi seharusnya terjadi. Transisi ini ditandai 

dengan pembentukan impian yaitu sebuah gambaran tentang jenis kehidupan 
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yang ingin dialami oleh kaum muda terutama dari segi karir dan pernikahan 

(dalam Eysenck, 2004). Jeffrey Arnett, ahli perkembangan dari University of 

Maryland memberi rentang usia 18-25 tahun untuk menandakan peralihan ke 

masa dewasa (dalam Irvin, 2003). 

Masa muda adalah istilah ahli sosiologi Kenneth Keniston untuk periode 

transisi antara masa remaja dan masa dewasa yang merupakan masa 

perpanjangan kondisi ekonomi dan pribadi yang sementara (dalam Santrock, 

2002). Meskipun tidak ada kesepakatan kapan masa remaja ditinggalkan dan 

masa  dewasa dimasuki, dua kriteria yang diajukan untuk menunjukkan akhir 

masa remaja dan awal masa dewasa adalah kemandirian ekonomi dan 

kemandirian dalam membuat keputusan.  

Mendapatkan kemandirian ekonomi terlepas dari orang tua biasanya 

berlangsung bertahap, dan bukan proses yang tiba-tiba. Tidak aneh 

menemukan lulusan universitas yang memperoleh pekerjaan dan tetap tinggal 

atau kembali tinggal serumah dengan orang tua mereka, terutama dalam iklim 

ekonomi dewasa ini. Kemampuan untuk membuat keputusan adalah ciri lain 

yang tidak sepenuhnya terbangun pada masa dewasa. Yang dimaksud di sini 

adalah pembuatan keputusan secara luas tentang karir, nilai-nilai, keluarga 

dan hubungan, serta tentang gaya hidup. 

Goldberg (dalam Santrock, 2002) berpendapat bahwa perbedaan kritis 

antara laki-laki dan perempuan menciptakan jarak yang besar di antara 

mereka. Perbedaan itu adalah perempuan dapat merasakan dan 

mengartikulasikan perasaan dan masalah mereka sedangkan laki-laki tidak 
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dapat karena pengkondisian maskulinitas mereka. Hasilnya adalah sebuah 

lapisan pelindung maskulinitas yang bersifat bertahan dan kuat dalam 

mempertahankan pola yang menghancurkan. Dengan kata lain, Goldberg 

percaya, berjuta-juta laki-laki membunuh dirinya sendiri dengan berjuang 

menjadi laki-laki yang sejati, sebuah harga yang mahal untuk membayar 

kedudukan istimewa menjadi maskulin dan berkuasa. Pesan Goldberg kepada 

laki-laki adalah bahwa mereka perlu lebih membiasakan diri dengan bagian 

dalam dirinya dan mengembangkan rasa emosional yang jujur. 

 

D. Hubungan Konflik Peran Gender Laki-laki dengan Mekanisme 

Pertahanan Psikologis 

Peran laki-laki yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan 

tercermin dalam budaya patriarki. Nilai dan norma yang membentengi budaya 

patriarki serta akar pembagian kerja sejak dulu mewariskan peran gender 

yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dituntut untuk 

menjalankan peran maskulin dan perempuan menjalankan peran feminin 

sesuai dengan harapan sosial. Harapan sosial memberikan batasan pantas atau 

tidak pantas terhadap sikap, perilaku, dan penampilan dalam menjalankan 

peran. Sosialisasi peran gender demikian tidak hanya merugikan perempuan 

saja tetapi juga laki-laki. McCreary (2005) mengungkapkan bahwa laki-laki 

mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan perempuan jika gagal 

menyesuaikan diri dengan norma peran gender. 
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Seperti yang dikonsepkan O’Neil (2008) bahwa sosialisasi peran gender 

yang kaku dan ideologi maskulin akan menghasilkan ketakutan akan 

feminitas yang meliputi emosi negatif berkaitan dengan nilai, sikap, dan 

perilaku feminin. Hasil dari ketakutan akan feminitas adalah pola-pola konflik 

peran gender yang terdiri dari (1) sukses, kekuatan, dan kompetisi; (2) sisi 

emosional yang terbatas; (3) penunjukan rasa kasih sayang yang tertutup di 

antara laki-laki; (4) konflik di antara pekerjaan dan hubungan keluarga. 

Konflik peran gender terjadi karena gagal menemukan peran gender 

maskulin sesuai dengan harapan (Liu, 2005), mengalami ketidaksesuaian 

antara konsep diri riil dengan konsep diri ideal (Englar-Carlson, dalam 

Szymanski, 2008) dan berpengaruh pada devaluasi diri, keterbatasan diri, dan 

gangguan pada diri sendiri atau orang lain (O’Neil, 2008). Keadaan ini 

biasanya diawali pada awal masa dewasa yang ditandai dengan adanya 

kemandirian ekonomi dan kemampuan membuat keputusan.  

Kemandirian ekonomi bisa dilihat ketika individu mulai melepaskan 

ketergantungan dari orang tua secara bertahap. Individu juga mulai 

memikirkan tentang karir, nilai-nilai, keluarga dan hubungan, serta tentang 

gaya hidup yang merupakan gambaran kemampuan dalam membuat 

keputusan. Peralihan ke masa dewasa merupakan proses yang kompleks 

dimana individu akan mulai memainkan peran-peran dewasa seperti menjadi 

warga dari suatu komunitas, orang tua, dan bekerja. Tetapi sebagian besar 

mengalami kemunduran proses tersebut seperti dikeluarkan dari sekolah, 
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gagal menemukan pekerjaan, menjadi orang tua di usia dini atau bermasalah 

dengan hukum (Jekielek dan Brown, 2005). 

Gambaran permasalahan yang kompleks pada laki-laki masa dewasa 

awal menimbulkan kecemasan-kecemasan yang mengarah pada mekanisme 

pertahanan psikologis. Mekanisme pertahanan psikologis bersifat normal dan 

universal. Semua inividu memilikinya dan mungkin tidak bisa mengatasi 

perubahan hidup tanpanya. Mekanisme pertahanan psikologis dianggap 

penting karena membantu individu dalam menghadapi atau bertahan terhadap 

pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak dapat diterima baik secara internal 

maupun eksternal. Dengan kata lain, mekanisme pertahanan psikologis 

merupakan strategi psikologis yang digunakan individu untuk mengatasi 

kenyataan yang tidak menyenangkan dan menjaga gambaran dirinya secara 

utuh. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Ada hubungan positif 

antara konflik peran gender laki-laki dengan mekanisme pertahanan 

psikologis. 

 

 

 
 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, yaitu penelitan 

yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan variabel yang diteliti 

(Arikunto, 1996). Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis untuk 

melihat hubungan antara konflik peran gender laki-laki dengan peran 

mekanisme pertahanan psikologis. 

 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel bebas  : Konflik Peran Gender 

Variabel tergantung : Mekanisme Pertahanan Psikologis 

 

C. Definisi Operasional 

1. Konflik peran gender 

Konflik peran gender adalah keadaan psikologis dimana 

sosialisasi peran gender yang kaku memiliki konsekuensi negatif 

berupa devaluasi, keterbatasan, dan mengganggu diri sendiri atau orang 

lain.   

Konflik peran gender dalam penelitian ini ditandai dengan 

perolehan skor dalam Gender Role Conflict Scale-I (GRCS-I). 
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Perolehan skor yang tinggi mengindikasikan tingginya tingkat konflik 

berkenaan dengan faktor-faktor konfik peran gender.  

Faktor-faktor konflik peran gender yaitu sukses, kekuatan, dan 

kompetisi; sisi emosional yang terbatas; penunjukan rasa kasih sayang 

yang terbatas di antara laki-laki; dan konflik diantara pekerjaan dan 

hubungan keluarga. 

2. Mekanisme pertahanan psikologis 

Mekanisme pertahanan psikologis merupakan strategi psikologis 

yang digunakan individu untuk mengatasi keadaan yang tidak 

menyenangkan. 

Mekanisme pertahanan psikologis dalam penelitian ini ditandai 

dengan perolehan skor dalam Defense Style Questionnaire-40 (DSQ-

40). DSQ-40 dapat menghasilkan skor 20 pertahanan diri individu 

(misal: sublimasi, antisipasi, humor, dsb.) dan skor tiga faktor yaitu 

Pertahanan diri dewasa, pertahanan diri neurotis, dan pertahanan diri 

tidak dewasa. 

 

D. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan rentang usia      

18 – 24 tahun. Pemilihan subyek dilakukan dengan random sampling, yaitu 

pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam suatu populasi (Sugiyono, 1997). 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Konflik peran gender  

Konflik peran gender diukur dengan Gender Role Conflict Scale-I 

(GRCS-I) dari O’Neil et al. (dalam O’Neil, 2008). GRCS-I terdiri dari 

37 aitem yang dibagi dalam empat faktor. 

a. Faktor 1, Sukses, kekuatan, dan kompetisi terdiri dari 13 aitem. 

b. Faktor 2, Sisi emosional yang terbatas, terdiri dari 10 aitem. 

c. Faktor 3, Penunjukan rasa kasih sayang yang terbatas di antara laki-

laki terdiri dari 8 aitem. 

d. Faktor 4, Konflik diantara pekerjaan dan hubungan keluarga terdiri 

dari 6 aitem.  

Setiap aitem dinilai dengan metode summated rating Likert mulai 

dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 6 (sangat setuju). Reliabilitas skala 

ini memiliki konsistensi internal pada rentang .70 sampai .89 dengan 

sampel mahasiswa (O’Neil, 2008). 

Tabel 1. 
Blue print GRCS-I 

 

 

 

 

 

 

Faktor Aitem Jumlah 
Sukses, kekuatan, dan kompetisi 1, 5, 8, 12, 14, 18, 21, 

23, 24, 28, 32, 34, 37 
13 

Sisi emosional yang terbatas 2, 6, 9, 13, 15, 19, 22, 
25, 29, 30 

10 

Penunjukan rasa kasih sayang 
yang terbatas di antara laki-laki 

3, 7, 10, 16, 20, 26, 33, 
35 

8 

Konflik diantara pekerjaan dan 
hubungan keluarga 

4, 11, 17, 27, 31, 36 6 

                                  TOTAL 37 
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2. Mekanisme pertahanan psikologis 

Mekanisme pertahanan psikologis diukur dengan Defense Stye 

Questionnaire-40 (DSQ-40) dari Andrews et al., 1993. DSQ-40 

mengukur 20 pertahanan diri dan terdapat dua aitem untuk masing-

masing pertahanan diri. 20 pertahanan diri ini dikelompokkan dalam 3 

faktor. 

a. Pertahanan diri dewasa terdiri dari 8 aitem yang berisikan 4 

pertahanan diri (sublimasi, humor, antisipasi, dan supresi),  

b. Pertahanan diri neurotis terdiri dari 8 aitem yang berisikan 4 

pertahanan diri (berpegang teguh, altruistik semu, idealisasi, dan 

pembentukan reaksi). 

c. Pertahanan diri tidak dewasa terdiri dari 24 aitem yang berisikan 12 

pertahanan diri (proyeksi, agresi pasif, peran berlebihan, isolasi, 

devaluasi, fantasi autistik, penolakan, pengalihan, disosiasi, belah 

dua, rasionalisasi, dan somatisasi). 

Setiap aitem dinilai dengan metode summated rating Likert mulai 

dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 9 (sangat setuju). DSQ-40 dapat 

menghasilkan skor 20 pertahanan diri individu dan 3 skor faktor 

(pertahanan diri dewasa, neurotis, dan tidak dewasa). Dalam penelitian 

ini digunakan 3 skor faktor. Ketentuan penghitungan skor untuk 3 

faktor adalah jumlah rata-rata kontribusi masing-masing pertahanan 

diri terhadap faktor (Andrews et al., 1993).  
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Tabel 2. 
Blue print DSQ-40 

 
 Faktor Aitem Jumlah 

Pertahanan diri dewasa 2, 3, 5, 25, 26, 30, 35, 38 8 
Pertahanan diri neurotis 1, 7, 21, 24, 28, 32, 39, 40 8 
Pertahanan diri tidak 
dewasa 

 

4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19,  20, 22, 23, 27, 
29, 31, 33, 34, 36, 37 

24 

   TOTAL 40 

 

 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Validitas adalah tingkat kemampuan suatu instrumen untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang 

dilakukan dengan instrumen tersebut (Azwar, 2000). Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi yang berarti validitas 

diestimasi melalui pengujian terhadap instrumen yang ditentukan oleh 

professional judgement atau pendapat ahli. Untuk validitas isi kedua 

skala ini, aitem-aitem telah dikoreksi oleh dosen pembimbing skripsi 

selaku orang yang dianggap ahli. 

2. Seleksi Aitem 

Kriteria seleksi aitem berdasarkan korelasi aitem total, biasanya 

digunakan batasan r ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien 

korelasi minimal 0,30 memiliki daya pembeda yang dianggap 

memuaskan (Azwar, 2000). 
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3. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah pengujian konsistensi dari suatu alat ukur. 

Untuk uji reliabilitas digunakan koefisien Alpha Cronbach (α) yang 

berada pada rentang 0,0 sampai 1,0. Semakin tinggi koefisien korelasi 

termaksud berarti konsistensi antara hasil pengenaan dua tes tersebut 

semakin baik dan hasil ukur kedua tes itu dikatakan semakin reliabel. 

(Azwar, 2000). 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam 

penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas 

menggunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov-Z dengan bantuan 

program SPSS 15.0 for Windows. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar 

variabel mengikuti garis lurus atau tidak. Pengujian linearitas 

menggunakan Test for Linearity dengan bantuan program SPSS 15.0 

for Windows. 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan korelasi product 

moment Pearson dengan bantuan program SPSS 15.0 for Windows. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

1. Pengajuan Permohonan Skala 

Peneliti mengajukan permohonan penggunaan Gender Role Conflict 

Scale-I dari Jim O’Neil Ph.D., University of Connecticut melalui 

korespondensi email untuk digunakan sebagai salah satu instrumen dalam 

penelitian ini. 

2. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen 

Idealnya peneliti terlebih dahulu mengadakan uji coba alat ukur. 

Sementara itu, uji coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan sekaligus 

mengambil data atau dapat dikatakan penelitian ini menggunakan try out 

terpakai. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu dan biaya. Di sisi lain, 

instrumen untuk kepentingan penelitian ini sudah ada sebelumnya. 

Subyek dalam penelitian ini adalah 92 orang laki-laki dengan rentang 

umur 18 – 24 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan meminta 

kesediaan subyek untuk mengisi skala konflik peran gender yang berisikan 

37 aitem dan DSQ-40 yang berisikan 40 aitem. Cara pengisian skala 

adalah dengan menuliskan nilai pada tempat yang telah disediakan sesuai 

dengan keadaan subyek untuk menggambarkan tingkat setuju atau tidak 

setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan. 
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3. Hasil Uji Coba Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas skala dalam penelitian ini adalah validitas isi yang 

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes 

dengan analisis rasional atau melalui professional judgement, dalam hal 

ini adalah dosen pembimbing skripsi. 

b. Seleksi Aitem 

Seleksi aitem dilakukan berdasarkan kriteria korelasi aitem total 

dimana r ≥ 0,3. Hasil komputasi menunjukkan bahwa semua aitem dari 

GRCS-I dan DSQ-40 tidak ada yang gugur, dalam artian semua aitem 

dari kedua skala dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian. 

(lihat lampiran B) 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Apha Cronbach 

dan diperoleh reliabilitas GRCS-I sebesar α = 0,892 dan untuk DSQ-40 

sebesar α = 0,922. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua instrumen 

tersebut reliabel. 

 

B. Analisis Data Penelitian 

1. Uji Asumsi 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam 

penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak melalui uji One-
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Sample Kolmogorov Smirnov-Z. Data dikatakan memiliki distribusi 

normal jika nilai p>0,05. 

Dalam penelitian ini diperoleh nilai Z-score variabel konflik 

peran gender Z=0,416 dengan nilai p=0,995 (p>0,05). Nilai Z-score 

variabel mekanisme pertahanan psikologis Z=0,495 dengan nilai 

p=0,967 (p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran data 

terdistribusi secara normal. (lihat lampiran C) 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan 

antar variabel mengikuti garis lurus atau tidak melalui uji Test for 

Linearity. Hubungan antar variabel dikatakan linear jika nilai p<0,05.  

Dalam penelitian ini diperoleh nilai F=15,783 (p<0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa hubungan antar variabel mengikuti garis lurus. 

(lihat lampiran C) 

2. Uji Hipotesis 

Analisis data menunjukkan ada hubungan positif sebesar 0,397 antara 

konflik peran gender laki-laki dengan mekanisme pertahanan psikologis. 

Hal ini berarti, hipotesis yang diajukan dapat diterima. Koefisien 

determinasi pada penelitian ini adalah r2 = 0,157, berarti varian yang terjadi 

pada variabel mekanisme pertahanan psikologis 15,7% dapat dijelaskan 

melalui varian yang terjadi pada konflik peran gender.  
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Tabel 3. Mean, SD, Korelasi  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. GRCS-I —         
2. SPC .916(**) —        
3. RE .906(**) .773(**) —       
4. RABBM .768(**) .591(**) .582(**) —      
5. CBWFR .750(**) .607(**) .653(**) .419(**) —     
6. DSQ-40 .397(**) .414(**) .372(**) .185 .339(**) —    
7. PDD .336(**) .313(**) .284(**) .208(*) .348(**) .775(**) —   
8. PDN .373(**) .380(**) .367(**) .172 .312(**) .869(**) .664(**) —  
9. PDTD .358(**) .391(**) .341(**) .149 .286(**) .956(**) .594(**) .743(**) — 
Mean 151.43 55.77 41.87 29.72 24.08 244.32 5.95 6.14 6.15 
SD 21.975 8.639 7.118 5.884 4.128 32.962 .987 .963 .879 

Keterangan: GRCS-I=Skala konflik peran gender, SPC=Sukses, kekuatan dan kompetisi, RE=Sisi 
emosional yang terbatas, RABBM= Penunjukan rasa kasih sayang yang terbatas di antara laki-laki, 
CBWFR=Konflik diantara pekerjaan dan hubungan keluarga, DSQ-40=Skala pertahanan diri, 
PDD=Pertahanan diri dewasa, PDN=Pertahanan diri neurotis, PDTD=Pertahanan diri tidak dewasa 
* p < .05  **  p < .01 

 

Analisis tambahan dilakukan untuk melihat nilai korelasi dari 

masing–masing faktor seperti terlihat di Tabel 3. Hampir semua faktor dari 

konflik peran gender memiliki korelasi dengn faktor pertahanan diri. 

Pertahanan diri neurotis dan pertahanan diri tidak dewasa tidak memiliki 

korelasi yang signifikan dengan faktor penunjukan rasa kasih sayang yang 

terbatas diantara laki-laki. Hal ini berarti korelasi yang signifikan hanya 

pada pertahanan diri dewasa.   

Faktor sukses, kekuatan, dan kompetisi memiliki korelasi sebesar 

0,391 dengan pertahanan diri tidak dewasa. Faktor sisi emosional yang 

terbatas memiliki korelasi sebesar 0,367 dengan pertahanan diri neurotis. 

Faktor konflik diantara pekerjaan dan hubungan keluarga memiliki 

korelasi 0,348 dengan pertahanan diri dewasa.  
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C. Pembahasan 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa ada 

hubungan positif antara konflik peran gender laki-laki dengan mekanisme 

pertahanan psikologis. Hal ini berarti semakin tinggi konflik peran gender 

yang dialami oleh laki-laki maka besar kemungkinan dia akan melakukan 

mekanisme pertahanan psikologis.  

Banyak penelitian-penelitian yang telah menunjukkan bahwa kecemasan, 

depresi, penyalahgunaan obat, kegagalan individu dalam menyesuaikan diri 

dengan norma peran gender dan ideologi maskulin, ketidaksesuaian antara 

konsep diri riil dengan konsep diri ideal berhubungan dengan pengalaman 

individu dengan konflik peran gender. Beragam pengaruh negatif ini akan 

menyebabkan keterbatasan potensi diri sendiri atau keterbatasan potensi diri 

orang lain (O’Neil, 2008).  

Secara umum, konflik peran gender yang dilihat dari GRCS-I (O’Neil, 

2008) harus dibandingkan dengan konflik peran gender yang dialami 

sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan saran Liu (Liu et al., 

2005). Pada penelitian ini, laki-laki lebih menunjukkan konflik peran gender 

pada faktor sukses, kekuatan, dan kompetisi diikuti faktor sisi emosional yang 

terbatas, penunjukan rasa kasih sayang yang terbatas diantara laki-laki, dan 

konflik di antara pekerjaan dan hubungan keluarga. Hal ini jika dibandingkan 

dengan kehidupan sebenarnya memiliki hubungan. Ini bisa dilihat dari segi 

finansial laki-laki muda yang terbatas dimana laki-laki muda berusaha 

melepaskan diri dari ketergantungan dengan orang tua. Tetapi pada 
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kenyataannya banyak lulusan universitas yang terpaksa kembali tinggal 

bersama orang tuanya. Naik turunnya finansial yang dimiliki laki-laki muda 

merupakan faktor utama yang sering dialami dan menekan pada awal masa 

dewasa (Irvin, 2003). Keadaan ini bersifat alami dan menjadi aspek yang 

diharapkan untuk dapat menjadi laki-laki dewasa seutuhnya dalam kehidupan 

sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, laki-laki cenderung melakukan 

pertahanan diri tidak dewasa dalam menghadapi konflik ini. Pertahanan diri 

tidak dewasa muncul pada saat awal perkembangan dan hal tersebut akan 

terjadi lagi pada masa dewasa (Vaillant, 1992). Keunikan hasil penelitian ini 

dilihat pada faktor penunjukan rasa kasih sayang yang terbatas di antara laki-

laki dimana hubungan yang signifikan hanya terjadi dengan pertahanan diri 

dewasa.  

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang rendah antara 

konflik peran gender dengan mekanisme pertahanan psikologis. Hal ini bisa 

dilihat dari varian konflik peran gender yang hanya memberikan sumbangan 

15,7% terhadap varian mekanisme pertahanan psikologis meskipun hubungan 

yang terjadi signifikan. Dapat dipahami bahwa ada variabel-variabel lain yang 

juga ikut mempengaruhi selain konflik peran gender. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mahalik et al. (dalam 

O’Neil, 2008) yang menunjukkan bahwa faktor sukses, kekuatan, dan 

kompetisi berhubungan dengan pertahanan diri tidak dewasa. Sebagai catatan 

dari Mahalik, meneliti mekanisme pertahanan psikologis akan lebih baik jika 

melibatkan terapis dan dilakukan secara hati-hati karena mekanisme 
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pertahanan psikologis sendiri merupakan proses kesadaran sekaligus 

ketidaksadaran. Model terapis ini juga disaranin oleh O’Neil (2008) sebagai 

langkah efektif untuk melihat konflik peran gender yang dialami laki-laki 

dalam hubungannya dengan mekanisme pertahanan psikologis.  

 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan 

signifikan antara konflik peran gender laki-laki dengan mekanisme 

pertahanan psikologis.  

 

B. Keterbatasan Penelitan 

Beberapa keterbatasan penelitian disampaikan disini sebagai bahan 

pertimbangan bila ingin meneliti lebih lanjut di masa yang akan datang.  

1. Penelitian ini menggunakan metode korelasional. Meskipun hubungan 

antar variabel signifikan, tidak ada dugaan hubungan kausal antara 

variabel-variabel terkait.  

2. Pemilihan sampel dalam penelitian ini mengabaikan faktor demografis, 

jadi besar kemungkinan hasil penelitan tidak dapat digeneralisasikan 

untuk populasi lain. 

    

C. Saran 

1. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan faktor demografis, 

kepribadian, perilaku, dan konstruk psikologis lain yang dapat menjadi 

faktor penghubung seperti moderator dan mediator. 
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2. Sebagai saran umum yaitu mengadakan seminar atau diskusi publik 

tentang peran gender laki-laki. Di sini bisa dibahas penyesuaian-

penyesuaian yang perlu dilakukan laki-laki dengan adanya perubahan 

peran seiring terbukanya gerbang kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan. 
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LAMPIRAN A 
 

GRCS-I 
DSQ-40 



GRCS-I 

Instruksi :  
Berikan penilaian yang menggambarkan tingkat anda Setuju atau Tidak Setuju dengan 
pernyataan-pernyataan di bawah ini pada tempat yang disediakan disebelah kiri dari setiap 
pernyataan. Tidak ada penilaian benar atau salah dari setiap pernyataan.  
 
_______________________________________________________________________ 
  Sangat                                                                                              Sangat Tidak  
  Setuju                                                                                                    Setuju 
      6                    5                    4                    3                    2                    1 
_______________________________________________________________________ 
 

1. ____  Penting bagi saya untuk meningkatkan jenjang karir. 

2. ____  Saya sulit mengatakan bahwa saya peduli pada mereka. 

3. ____  Sulit bagi saya untuk mengungkapkan perasaan sayang pada rekan sejenis. 

4. ____  Saya merasa terpuruk diantara kesibukan kerja sehingga mengabaikan  

kesehatan saya. 

5. ____  Menurut saya, untuk menjadi seorang yang sukses harus menghasilkan 

banyak uang. 

6. ____ Saya sulit memahami perasaan emosi saya sendiri. 

7. ____  Berbagi kasih dengan rekan sejenis membuat saya merasa tegang. 

8. ____  Kadang-kadang saya menetapkan penilaian diri berdasarkan keberhasilan 

karir. 

9. ____ Curhat kepada orang lain membuat mereka mudah mengetahui isi hati 

saya. 

10. ____ Menurut saya, mengekspresikan emosi terhadap rekan sejenis terlalu 

beresiko.  

11. ____ Karir, pekerjaan, atau pendidikan berpengaruh pada waktu luang dan 

kehidupan keluarga saya. 



_______________________________________________________________________ 
  Sangat                                                                                              Sangat Tidak  
  Setuju                                                                                                    Setuju 
      6                    5                    4                    3                    2                    1 
_______________________________________________________________________ 
 

12. ____ Saya menilai orang lain dari prestasi dan kesuksesan yang mereka capai. 

13. ____ Sulit bagi saya mengungkapkan perasaan saat sedang bercinta. 

14. ____ Saya cemas akan kegagalan dan hal ini berpengaruh terhadap apa yang 

saya lakukan sebagai seorang laki-laki. 

15. ____ Saya merasa kesulitan mengekspresikan kebutuhan emosional pada 

rekan saya.   

16. ____ Saya merasa kurang nyaman melihat laki-laki yang menyentuh rekan 

sejenisnya. 

17. ____ Sukar bagi saya meluangkan waktu untuk santai. 

18. ____ Penting bagi saya melakukan yang terbaik setiap saat.  

19. ____ Saya sulit mengungkapkan perasaan hati saya yang paling dalam. 

20. ____ Sulit bagi saya untuk berpelukan dengan rekan sejenis.  

21. ____ Saya sering merasa ingin dilibatkan di antara orang-orang sekitar saya.  

22. ____ Mengungkapkan perasaan pribadi kepada orang lain bukan “gue banget”. 

23. ____ Bersaing dengan orang lain adalah cara terbaik untuk sukses. 

24. ____ Kemenangan adalah ukuran penilaian bagi saya. 

25. ____ Saya sulit mendeskripsikan perasaan saya dengan kata-kata. 

26. ____ Saya ragu untuk menunjukkan kasih sayang saya pada rekan sejenis 

dikarenakan persepsi orang lain terhadap saya. 

 



_______________________________________________________________________ 
  Sangat                                                                                              Sangat Tidak  
  Setuju                                                                                                    Setuju 
      6                    5                    4                    3                    2                    1 
_______________________________________________________________________ 
 

27. ____ Saya lebih mementingkan kerja atau kuliah daripada keluarga atau waktu 

luang saya. 

28. ____ Saya berusaha keras supaya lebih sukses dari orang lain. 

29. ____ Saya tidak suka menunjukkan emosi saya pada orang lain. 

30. ____ Saat dekat dengan perempuan, saya sulit mengungkapkan perasaan saya 

tentang dirinya.  

31. ____ Pekerjaan atau kuliah sering mengganggu bagian kehidupan saya (rumah, 

keluarga, kesehatan, dan waktu luang). 

32. ____ Saya sering memperhatikan penilaian orang lain terhadap prestasi saya di 

kantor atau di kampus. 

33. ____ Terlalu akrab dengan rekan laki-laki membuat saya merasa tidak nyaman. 

34. ____ Penting bagi saya untuk lebih pintar atau secara fisik lebih kuat dari  

rekan laki-laki lain.  

35. ____ Rekan sejenis yang terlalu dekat dengan saya membuat saya bertanya- 

tanya dalam hati tentang orientasi seksual mereka. 

36. ____ Bekerja keras dan stres di kantor atau di kampus demi kebutuhan untuk 

berprestasi, mempengaruhi kehidupan saya. 

37. ____  Saya merasa ingin lebih unggul di hadapan orang lain. 

 

 



DSQ-40 
 

Instruksi :  
Berikan penilaian yang menggambarkan tingkat anda Setuju atau Tidak Setuju dengan 
pernyataan-pernyataan di bawah ini pada tempat yang disediakan disebelah kiri dari setiap 
pernyataan. Tidak ada penilaian benar atau salah dari setiap pernyataan.  
  _____________________________________________________________________  

 
Sangat Tidak Setuju 1    2    3    4    5    6    7    8    9    Sangat Setuju 

  _____________________________________________________________________ 
 

1. ____  Saya puas dengan menolong orang lain dan jika tidak dilakukan maka saya 

akan mengalami depresi. 

2. ____  Saya dapat mengabaikan masalah yang saya alami sampai saya memiliki waktu 

yang tepat untuk menyelesaikannya. 

3. ____  Saya mengatasi kecemasan dengan melakukan sesuatu yang konstruktif dan 

kreatif. 

4. ____  Saya memiiki alasan yang tepat terhadap hal yang saya lakukan. 

5. ____  Saya dapat menertawakan diri saya sendiri dengan mudahnya. 

6. ____  Orang-orang cenderung menganiaya saya. 

7. ____  Jika seseorang menipu dan mencuri uang saya, saya ingin dia dimaafkan 

daripada menghukumnya. 

8. ____  Orang-orang mengatakan bahwa saya biasanya mengabaikan kejadian yang 

tidak menyenangkan seolah-oah kejadian tersebut tidak ada. 

9. ____  Saya mengabaikan bahaya seolah-olah saya superman. 

10. ____  Saya bangga dengan kemampuan saya dalam menempatkan orang lain secara 

wajar. 

11. ____  Saya jadi bertingkah impulsif jika ada yang mengganggu saya. 

12. ____  Saya bersikap sabar ketika situasi tidak menguntungkan menimpa saya. 



  _____________________________________________________________________  
 

Sangat Tidak Setuju 1    2    3    4    5    6    7    8    9    Sangat Setuju 
  _____________________________________________________________________ 
 

13. ____  Saya cenderung menahan diri. 

14. ____  Saya cenderung lebih puas dengan khayalan daripada kehidupan nyata. 

15. ____  Saya memiiki talenta khusus untuk menjalani kehidupan tanpa masalah. 

16. ____  Ada saja alasan ketika sesuatu tidak bisa saya lakukan.  

17. ____  Saya menyelesaikan sesuatu hanya dalam lamunan saja bukan di kehidupan 

nyata. 

18. ____  Saya tidak takut akan apapun. 

19. ____  Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya adalah orang baik dan kadang 

kadang saya adalah orang yang jahat. 

20. ____  Saya menjadi agresif bila saya tersakiti. 

21. ____  Saya memikirkan seseorang yang menjadi sosok malaikat pelindung bagi saya. 

22. ____  Menurut saya, ada orang yang baik dan jahat. 

23. ____  Saya mungkin saja melakukan kesalahan dan jadi lamban dalam bekerja jika 

pemimpin selalu mengomeli saya. 

24. ____  Saya memikirkan seseorang yang dapat melakukan segala sesuatu hal dengan 

jujur dan fair. 

25. ____  Saya dapat mengontrol diri meskipun orang lain ikut campur terhadap hal yang 

saya lakukan. 

26. ____  Saya bisa melihat hal yang konyol meskipun berada dalam kondisi sulit dan 

menyakitkan. 

27. ____  Saya merasa pusing bila melakukan sesuatu hal yang tidak saya suka. 



  _____________________________________________________________________  
 

Sangat Tidak Setuju 1    2    3    4    5    6    7    8    9    Sangat Setuju 
  _____________________________________________________________________ 
 

28. ____  Orang lain menilai saya simpatik walaupun sebenarnya saya kejam. 

29. ____  Saya yakin bahwa saya mengalami tipu muslihat dalam kehidupan. 

30. ____  Jika saya tahu akan menghadapi situasi sulit, maka saya berandai-andai tentang 

hal tersebut dan mencari jalan keluarnya. 

31. ____  Dokter tidak pernah mengerti apa yang salah dengan saya. 

32. ____  Saya cenderung meminta maaf atas keterusterangan saya setelah memperoleh 

   sesuatu yang menjadi hak saya. 

33. ____  Makan membuat saya merasa tenang ketika saya sedang depresi dan cemas. 

34. ____  Saya sering mengatakan bahwa saya tidak menunjukkan perasaan saya. 

35. ____  Jika saya dapat memperkirakan hal yang menyedihkan akan menimpa saya, 

maka saya akan bersiap diri lebih awal. 

36. ____  Saya tidak pernah mendapat tanggapan yang memuaskan meskipun banyak 

keluhan yang saya sampaikan. 

37. ____  Sering saya alami bahwa saya tidak merasa apa apa meskipun situasi menuntut 

emosi yang berlebihan. 

38. ____  Menyibukkan diri dengan beragam pekerjaan menjauhkan saya dari depresi dan 

kecemasan. 

39. ____  Di saat genting, saya akan mencari orang yang mengalami hal yang sama 

dengan saya. 

40. ____  Jika saya memiliki pikiran agresif, maka saya akan mengimbanginya dengan 

melakukan sesuatu. 
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LAMPIRAN B 
 

RELIABILITAS GRCS-I 
RELIABILITAS DSQ-40 



RELIABILITAS GRCS-I 

Case Processing Summary

92 100.0
0 .0

92 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.892 37

Cronbach's
Alpha N of Items

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Item-Total Statistics

146.59 463.124 .316 .891
147.04 459.053 .375 .890
148.01 459.022 .500 .889
147.38 464.172 .303 .891
147.28 453.985 .441 .889
147.05 459.305 .402 .890
147.82 457.581 .419 .889
147.37 461.664 .319 .891
147.15 453.559 .490 .888
147.47 459.768 .354 .891
147.05 459.063 .370 .890
147.25 453.640 .538 .888
147.25 455.618 .486 .888
147.23 453.739 .516 .888
147.57 459.150 .492 .889
147.53 461.197 .318 .891
147.37 462.785 .320 .891
147.17 454.277 .426 .889
147.34 457.720 .438 .889
147.58 452.533 .475 .888
147.15 458.218 .384 .890
147.25 455.684 .497 .888
147.10 459.540 .438 .889
146.95 458.272 .436 .889
147.07 451.095 .465 .889
147.64 462.123 .314 .891
147.39 454.395 .411 .890
147.20 461.632 .352 .891
147.45 451.590 .489 .888
147.32 459.053 .467 .889
147.64 465.749 .337 .891
147.40 454.089 .502 .888
147.96 464.306 .305 .891
147.15 456.636 .419 .889
147.76 462.338 .322 .891
147.70 465.335 .310 .891
147.04 463.624 .311 .891

GRC1
GRC2
GRC3
GRC4
GRC5
GRC6
GRC7
GRC8
GRC9
GRC10
GRC11
GRC12
GRC13
GRC14
GRC15
GRC16
GRC17
GRC18
GRC19
GRC20
GRC21
GRC22
GRC23
GRC24
GRC25
GRC26
GRC27
GRC28
GRC29
GRC30
GRC31
GRC32
GRC33
GRC34
GRC35
GRC36
GRC37

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIABILITAS DSQ-40 

Case Processing Summary

92 100.0
0 .0

92 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.922 40

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 



Item-Total Statistics

237.99 1045.505 .434 .920
238.07 1033.183 .503 .920
238.24 1026.250 .574 .919
238.05 1015.788 .638 .918
238.54 1025.833 .510 .919
237.88 1018.876 .632 .918
238.12 1036.019 .449 .920
238.02 1038.000 .429 .920
238.04 1032.350 .574 .919
238.07 1036.919 .424 .920
238.33 1021.167 .546 .919
238.16 1041.325 .460 .920
238.33 1029.453 .528 .919
238.24 1034.821 .439 .920
238.32 1027.031 .527 .919
238.13 1048.708 .365 .921
237.99 1038.670 .446 .920
238.26 1036.525 .436 .920
238.28 1030.007 .498 .920
238.33 1028.991 .521 .919
237.93 1049.139 .342 .921
238.15 1037.449 .422 .920
238.25 1035.772 .467 .920
238.40 1023.342 .457 .920
238.47 1041.592 .402 .921
238.57 1045.040 .354 .921
237.97 1053.219 .319 .921
238.28 1012.293 .590 .918
238.21 1034.583 .414 .921
238.17 1046.013 .381 .921
238.13 1051.301 .301 .922
238.18 1045.141 .325 .922
238.03 1042.647 .400 .921
238.33 1031.914 .426 .920
238.36 1050.123 .319 .921
238.32 1012.460 .654 .918
238.13 1034.620 .476 .920
238.53 1041.944 .400 .921
238.35 1026.999 .515 .919
238.15 1036.065 .463 .920

DSQ1
DSQ2
DSQ3
DSQ4
DSQ5
DSQ6
DSQ7
DSQ8
DSQ9
DSQ10
DSQ11
DSQ12
DSQ13
DSQ14
DSQ15
DSQ16
DSQ17
DSQ18
DSQ19
DSQ20
DSQ21
DSQ22
DSQ23
DSQ24
DSQ25
DSQ26
DSQ27
DSQ28
DSQ29
DSQ30
DSQ31
DSQ32
DSQ33
DSQ34
DSQ35
DSQ36
DSQ37
DSQ38
DSQ39
DSQ40

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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LAMPIRAN C 
 

UJI NORMALITAS 
UJI LINEARITAS 

KORELASI 



UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

92 92
151.43 244.32
21.975 32.962

.043 .052

.043 .038
-.042 -.052
.416 .495
.995 .967

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Konflik Peran
Gender
Laki-laki

Mekanisme
Pertahanan
Psikologis

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

UJI LINIERITAS 

ANOVA Table

68329.525 60 1138.825 1.156 .336
15550.284 1 15550.284 15.783 .000
52779.241 59 894.563 .908 .633
30542.333 31 985.237
98871.859 91

(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Mekanisme Pertahanan
Psikologis * Konflik
Peran Gender Laki-laki

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 



KORELASI 
 

Correlations

1 .397**
.000

92 92
.397** 1
.000

92 92

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Konflik Peran Gender
Laki-laki

Mekanisme
Pertahanan Psikologis

Konflik Peran
Gender
Laki-laki

Mekanisme
Pertahanan
Psikologis

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 


