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Abstrak  

 
Tulisan ini adalah sebuah kajian teoritis mengenai fenomena konfllik peran gender yang dialami oleh 

laki-laki dan permasalahan yang secara umum menyertainya. Seperti yang kita ketahui, istilah gender 

umumnya sering kita hubungkan dengan kondisi ketidakadilan gender yang dialami oleh kamu 

perempuan. Namun tanpa kita sadari laki-laki juga mengalami ketidakadilan gender dalam 

kesehariannya, yang menyebabkan munculnya konflik dalam diri mereka yang mengakibatkan 

munculnya berbagai macam permasalahan. Sampai saat ini penelitian mengenai konflik peran gender 

yang dialami oleh laki-laki sudah banyak dilakukan di negara-negara Barat maupun Eropa. Namun 

di Indonesia, penelitian mengenai konfllik peran gender yang dialami oleh laki-laki masih sangat 

minim dilakukan. Kentalnya budaya malu dan budaya patriarki yang  ada pada masyarakat Indonesia 

menyebabkan fenomena ini sangat jarang diekspos atau diangkat ke permukaan. Laki-laki yang 

secara gender diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki sosok 

kuat, tegas dan berwibawa, secara tidak langsung akan mengalami kecemasan, ketakutan bahkan 

depresi ketika dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupannya. Tujuan dari tulisan 

ini adalah agar masyarakat semakin menyadari bahwa permasalahan mengenai gender tidak hanya 

semata-mata dialami oleh kaum perempuan saja, namun juga dialami oleh kaum laki-laki yang 

dampaknya secara umum sangat besar bagi kehidupan mereka.  

 

 
Kata kunci: konflik peran gender, laki-laki 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan seputar gender bukanlah hal baru dalam 

berbagai kajian ilmu. Bidang Psikologi, Sosiologi, Antropologi, Hukum, Kesehatan, 

Agama, Ekonomi dan lain sebagainya banyak mengulas topik-topik terkait dengan 

gender. Walaupun demikian, penelitian mengenai gender terus berkembang sehingga 

gender menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas dan diteliti. Secara khusus 

di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami 

persoalan ini, sehingga terjadi ketimpangan dalam penerapan gender yang pada 

akhirnya memunculkan ketidakadilan gender.  
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Jika berbicara mengenai gender, maka pemikiran pertama yang terlintas dalam 

benak kita adalah terkait dengan perempuan. Hal tersebut sangat dipahami karena 

permasalahan gender sejak dahulu selalu dikaitkan dengan perjuangan kaum 

perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki di dalam masyarakat. 

Artikel ini akan membahas mengenai sejarah munculnya teori konflik peran gender 

laki-laki dan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan 

dengan tema tersebut. 

 

B. PEMBAHASAN 

 

Latar belakang munculnya teori mengenai konflik peran gender laki-laki dimulai  

pertama kali pada tahun 1979. Ketika itu, Universitas Kansas berusaha untuk 

membuat suatu konsep untuk menjelaskan mengapa pria bersikap seksis, 

disfungsional, mengalami konflik, dan merasa tidak bahagia atas peran maskulinitas. 

Tahun 1980, O’Neil berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi latar belakang 

terjadinya hal tersebut. Setelah berusaha mempelajari hasil-hasil penelitian yang pada 

saat itu jumlahnya sangat sedikit, O’Neil berusaha untuk bertemu dan berdiskusi 

dengan segelintir orang di Amerika Serikat yang sedang menyelidiki masalah pria 

dengan peran gender mereka, seperti Warren Farrell, Herb Goldberg, Joe Pleck, 

Puncky Heppner, Murry Scher, Tom Skovholt, dan Bob Brannon. Hasil dari 

pertemuan dan diskusi tersebut berlanjut pada penelitian. O’Neil kemudian membuat 

suatu konsep mengapa pria mengalami kekerasan, secara interpersonal kaku, seksis, 

homophobic, emosional, dan tidak bahagia (O’Neil, 2007). 

Pada tahun 1981, teori konflik peran gender mulai digaungkan dimana isu khusus 

pada saat itu adalah mengenai konseling pada laki-laki. Pada saat itu untuk pertama 

kalinya O’Neil mempublikasikan gambaran konflik peran gender laki-laki dalam 

Journal of Counseling & Development (Scher dalam O’Neil, 2013). Hasil temuannya 

menyatakan bahwa peran gender yang dibatasi akan mengakibatkan konsekuensi 

psikologis yang negatif pada laki-laki. Dalam satu artikel O’Neil memperlihatkan 

bahwa bentuk dari konflik dan tekanan peran gender terlihat dari munculnya 

ketakutan akan munculnya sisi kewanitaan pada diri laki-laki (O’Neil, 1981b). Hal 
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tersebut memunculkan suatu model/konsep yang tergambar dalam enam pola konflik 

peran gender pada laki-laki yang merupakan hasil dari peran gender yang dibatasi. 

Bertahun-tahun kemudian, model ini membantu konselor untuk menyusun konsep 

tentang masalah peran gender laki-laki (O’Neil 1981a, 1990, 2006, 2008, 2010). Poin 

utama dari artikel tersebut adalah bahwa konfllik peran gender dapat menimbulkan 

disfungsi psikologis pada semua orang dan penelitian empiris dibutuhkan untuk 

mengukur kebenaran akan asumsi tersebut.  

Menurut O’Neil (2008), konflik peran gender adalah kondisi psikologis seseorang 

sebagai akibat dari sosialisasi peran gender pada laki-laki yang membawa 

konsekuensi negatif bagi orang itu sendiri maupun orang lain. Secara umum konflik 

peran gender terjadi ketika peran gender dipandang secara kaku dan terbatas ataupun 

sebagai bentuk dari pengabaian/pelecehen terhadap diri sendiri maupun orang lain 

(O'Neil 1981b), dimana hasil akhir dari konflik ini adalah suatu keterbatasan dari 

potensi seseorang atau keterbatasan dari potensi orang lain. Konflik peran gender 

merupakan konsep yang multidimensional dan kompleks. Dimulai dari bagaimana 

peran gender tersebut dipelajari, diinternalisasi sejak masa kanak-kanak hingga 

dewasa merupakan sesuatu yang kompleks, khas dan bersifat individual. Secara 

keseluruhan, konflik peran gender merupakan implikasi dari permasalahan kognitif, 

emosional, ketidaksadaran, atau perilaku yang disebabkan oleh sosialisasi peran 

gender yang dipelajari pada masyarakat yang seksis dan patriarkal (Nauly, 2002). 

O’Neil (2013) merupakan penulis teori konflik peran gender yang telah 

menerbitkan berbagai literatur dari hasil penelitian selama kurun waktu 30 tahun 

(1982-2012). Lebih dari 350 hasil penelitian telah dilakukan dengan menggunakan 

skala konflik peran gender (GRCS: Gender Role Conflict scale). Skala ini digunakan 

untuk mengukur konflik peran gender pada laki-laki (O’Neil, Helms, Gable, David & 

Wrightsman, 1986). Walaupun laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat 

mengalami konflik peran gender, namun fokus studi pada konflik peran gender yang 

dilakukan oleh O’Neil lebih banyak dilakukan pada laki-laki. 

O’Neil (2008) mengindikasikan bahwa konflik peran gender cenderung 

membatasi kapasitas atau kemampuan laki-laki untuk mengaktualisasikan potensinya 
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dan juga menghambat potensi orang lain. Dalam uraian mengenai teori konflik peran 

gender di atas telah dikemukakan bahwa sikap yang kaku, membatasi, dan seksis 

terhadap peran gender telah mengakibatkan konsekuensi yang negatif bagi laki-laki 

dan juga bagi orang lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa 

beberapa laki-laki yang telah mengalami konflik peran gender pada akhirnya juga 

bertindak sebagai penegak peran gender tradisional dengan menghukum dan 

merendahkan orang-orang yang menolak melakukan hal-hal sesuai dengan harapan 

peran gendernya (gender role expectations). Orang-orang yang secara terus menerus 

mengalami hukuman dan merasa direndahkan karena menjalankan perannya yang 

tidak sesuai dengan gendernya cenderung menderita secara emosional, seperti 

munculnya kecemasan, menjadi rendah diri, menilai diri rendah, serta depresi 

(O'Neil, 1981b). 

Konsep konflik peran gender (gender role conflict) dibentuk berdasarkan 

gambaran empat domain psikologis yakni kognisi (cognitions), pengalaman afektif 

(affective experience), perilaku (behaviors), serta pengalaman bawah sadar 

(unconscious experience) (O'Neil dkk, 1986). Bagaimana seorang laki-laki berpikir 

dan merasa tentang konsep peran gendernya serta dinamika yang terjadi di luar 

kesadarannya secara umum berdampak terhadap cara mereka berperilaku, merespons, 

dan berinteraksi baik dengan diri sendiri (intrapersonal) maupun orang lain 

(interpersonal).  

Menurut O’Neil terdapat beberapa situasi dimana laki-laki mengalami konflik 

peran gender (O'Neil, 2008). Laki-laki mengalami konflik peran gender pada masa 

transisi yang terkait dengan peran gendernya atau ketika berhadapan dengan tugas-

tugas perkembangannya, misalnya menikah ataupun ketika memiliki anak. Selain itu, 

konflik peran gender dapat terjadi saat laki-laki melakukan pelanggaran atau 

penyimpangan terhadap norma-norma peran maskulin. Konflik peran gender juga 

muncul ketika laki-laki berupaya dan atau gagal untuk memenuhi norma-norma 

peran gendernya. Konflik internal dikarenakan adanya perbedaan antara konsep diri 

yang sebenarnya dengan konsep diri yang dianggap ideal yang didasarkan pada 

stereotip atau paham maskulinitas juga dapat menimbulkan konflik peran gender. 
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Konflik juga muncul ketika laki-laki mengalami kekerasan, direndahkan, dan dibatasi 

oleh orang lain atau melakukan hal yang sama kepada orang lain berdasarkan pada 

aturan atau penyimpangan dari norma peran maskulin. Terakhir, konflik muncul 

ketika laki-laki mengalami devaluasi pribadi dikarenakan kegagalan dalam 

memenuhi norma-norma peran maskulin.  

Devaluasi diri adalah kritik negatif pada diri sendiri atau orang lain ketika 

melakukan penyimpangan atau pelanggaran norma-norma peran gender yang 

menjadi stereotip atau paham maskulinitas yang berlaku. Devaluasi diri 

mengakibatkan hilangnya kekuatan diri, status, dan hal-hal positif lainnya. 

Pembatasan terjadi ketika perilaku dikontrol, potensi dibatasi, atau kebebasan 

dikurangi. Pelanggaran yang melibatkan korban dan penyiksaan dapat berasal dari 

diri sendiri maupun orang lain. Pelanggaran dapat membahayakan atau merugikan 

diri sendiri dan orang lain serta dapat  mengakibatkan sakit secara fisik maupun 

psikologis. Devaluasi terhadap peran gender, pembatasan, dan pelanggaran secara 

langsung berdampak negatif pada kehidupan laki-laki dari segi kesehatan, karir, 

hubungan interpersonal, dan keluarga. Konflik peran gender secara empiris telah 

terbukti berhubungan dengan kecemasan, masalah komunikasi, depresi, kesehatan, 

homofobia (ketakutan atau kebencian pada homoseks dan homoseksualitas), masalah 

dalam keintiman, konflik perkawinan, gangguan emosi, harga diri, penyalahgunaan 

zat, dan kekerasan terhadap perempuan (O'Neil, 2008). 

Prinsip utama dari sosialisasi maskulinitas, paham dan norma peran gender adalah 

dikarenakan adanya ketakutan akan konsep kewanitaan (O’Neil, 2008). Secara 

teoritis hal tersebut telah diungkapkan bahwa ketakutan akan munculnya sisi 

kewanitaan dihasilkan oleh pengalaman konflik yang berhubungan dengan peran 

gender (David & Brannon, 1976; O'Neil, 1981a, 1981b; O'Neil et al., 1986). Ulasan 

tentang studi mengenai paham maskulinitas (Levant & Richmond, 2007; O’Neil, 

2010; O’Neil & Crapser, 2011) mengindikasikan bahwa keterbatasan cara berpikir 

tentang norma maskulin secara signifikan berhubungan dengan masalah psikologis 

laki-laki dan konflik interpersonal. Dalam dua ulasan (review) ditemukan bahwa 
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lebih dari 70 permasalahan psikologis laki-laki berkorelasi dengan paham 

maskulinitas (O’Neil, 2010, 2012). 

Gambar berikut ini menjelaskan mengenai konsep utama dalam paradigma konflik 

peran gender yang dikemukakan oleh O’Neil. Ditengah gambar tersebut  terlihat 

bahwa sosialisasi peran gender laki-laki dan paham serta norma-norma maskulinitas 

terlihat sebagai konsep yang berhubungan dengan ketakutan laki-laki akan sisi 

kewanitaan. Paham dan norma-norma maskulinitas ditetapkan sebagai nilai utama 

dan berlaku standar, kaku, dan secara negatif mempengaruhi kehidupan anak laki-

laki dan laki-laki dewasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Konflik Peran Gender 
 

Melalui gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi peran laki-laki 

merupakan interaksi dari faktor lingkungan dan personal yang menghasilkan nilai-

nilai maskulin tertentu yang yang disebut sebagai Masculine Mystique. Berdasarkan 

Pleck (1981), Proses sosialisasi peran secara keseluruhan merupakan suatu bentuk 

ketegangan dan konflik atas peran jenis kelaminnya. Namun satu tahun kemudian 

O’Neil mengganti istilah konflik atau ketegangan peran jenis kelamin menjadi 

konflilk peran gender atas masukan dari Unger yang membedakan antara gender dan 

jenis kelamin. 
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Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa ketakutan akan sisi kewanitaan (fear of 

femininity) adalah pusat untuk memahami konflik peran gender laki-laki (O’Neil, 

2012; O’Neil et al., 1986). Fear of femininity adalah pikiran dan emosi negatif yang 

berhubungan dengan nilai-nilai stereotip tentang femininitas, sikap, serta perilaku 

kewanitaan. Ketakutan ini dipelajari sejak masa kanak-kanak awal ketika identitas 

peran gender sedang dibentuk oleh orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sosial. 

Fear of femininity ini berkaitan secara teoritis dengan 4 (empat) pola konflik peran 

gender yang akan dibahas berikut ini. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh O’Neil dkk (1986), ditemukan ada 

empat pola yang dapat mengukur kondisi konflik peran gender yang dialami oleh 

laki-laki. Pola pertama adalah Restricted Emotionality (RE). RE merupakan pola 

yang menggambarkan rasa takut dan keterbatasan laki-laki dalam mengekspresikan 

emosi serta kesulitannya untuk mengetahui dan menggunakan kata-kata sebagai 

bentuk ungkapan perasaan. Pola selanjutnya adalah Restrictive Affectionate Behavior 

Between Men (RABBM) yang didefinisikan sebagai keterbatasan cara untuk 

mengekspresikan perasaan dan pemikiran dengan orang lain serta kesulitan untuk 

bersentuhan secara fisik dengan laki-laki. Pola ketiga adalah 

Success/Power/Competition (SPC), yakni cerminan dari sikap pribadi mengenai 

peran dalam kaitannya dengan kompetisi dan kekuasaan dalam mencapai kesuksesan. 

Pola terakhir adalah Conflict Between Work and Family Relations (CBWFR) yang 

menjelaskan gambaran kesulitan dalam menyeimbangkan komitmen 

pekerjaan/sekolah dalam hubungan dengan keluarga dan teman. CBWFR seringkali 

mengakibatkan sedikit waktu luang atau relaksasi sehingga mempengaruhi masalah 

kesehatan, stres, dan keterpaksaan dalam bekerja. Keempat pola tersebut oleh O’Niel 

dkk disusun dan diciptakan menjadi suatu alat yang berguna untuk mengukur konflik 

peran gender GRCS (Gender Role Conflict Scale). Skala ini memungkinkan untuk 

mengkuantifikasi atau mengukur konflik peran yang dialami oleh laki-laki.  
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C. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan ulasan  di atas, dapat terlihat bahwa  konflik peran gender yang 

dialami oleh  laki-laki merupakan hal penting untuk terus cermati dan diteliti, 

khususnya di  Indonesia dimana budaya patriarki secara umum banyak ditemukan di 

berbagai suku atau daerah. Dengan menyadari bahwa efek yang muncul akibat 

konflik peran gender yang dialami oleh laki-laki sangatlah besar, maka program-

program guna meminimalisir hal tersebut dapat terus dikembangkan.  

Mempertimbangkan masih minimnya penelitian mengenai konflik peran gender 

pada laki-laki di Indonesia, maka penulis berharap kedepannya penelitian mengenai 

topik ini dapat semakin bertambah jumlahnya. 
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