
12 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Efektifitas 

Efektifitas berasal dari kata dasar efektif.
13

 Dalam kamus bahasa 

Indonesia, kata efektif memiliki arti mempunyai efek, pengaruh atau 

akibat. Maka efektifitas bisa diartikan seberapa tingkat besar keberhasilan 

yang dapat diraih (dicapai) dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam memaknai efektifitas setiap orang berbeda memberikan 

pengertian sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. 

Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana yang 

direncanakan dapat terlaksana atau tercapai dengan baik dan efesien.
14

 

Menurut kamus ensiklopedia Indonesia adalah menunjukkan taraf 

terapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektifitas apabila usaha itu 

telah mencapai suatu tujuannya. Secara psikologis efektifitas menunjukkan 

suatu kegiatan yang berproses dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

sehingga itu dalam prosesnya tepat pada sasarannya. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan yaitu sejauh mana 

efektifitas layanan mediasi dalam menyelesaikan konflik antar siswa. 
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14
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2. Layanan mediasi 

a. Pengertian layanan mediasi  

Mediasi berasal dari kata”media” yang berarti perantara atau 

penghubung. Dengan demikian mediasi berarti kegiatan yang 

mengantari atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah; menjalin 

hubungan antara dua kondisi yang berbeda; mengadakan kontak 

sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait.
15

 

Layanan mediasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan 

konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan 

saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan 

mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. 

Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai,bahkan mungkin 

berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan 

merugikan kedua pihak. Dengan layanan mediasi konselor berusaha 

mengantari atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga 

mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang 

merugi kan semua pihak. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa layanan mediasi 

adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilaksanakan 

oleh guru pembimbing untuk menjembatani dua belah pihak atau lebih 

yang saling tidak menemukan keharmonisan, atau saling bertikai, yang 

perlu digaris bawahi disini guru pembimbing dengan layanan mediasi 

                                                             
15
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hanya sebagai mediator, bukanlah sebagai penyelesaian dari pertikaian 

atau konflik yang terjadi. 

b. Tujuan layanan mediasi 

Tujuan umumnuya agar tercapai hubungan yang positif dan 

kondusif diantara siswa yang mengalami konflik. Dengan perkataan lain 

agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif di antara siswa yang 

bertikai atau bermusuhan.
16

 

Sedangkan tujuan khusus layanan mediasi difokuskan kepada 

perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan 

antara pihak-pihak yang bermasalah.
17

 

Layanan mediasi bertujuan agar tercapainya kondisi hubungan 

yang positif dan kondusif diantara para klien yaitu pihak yang berselisih, 

kondisi awal yang negative dan eksposif diantara kedua belah pihak (atau 

lebih) diarahkan dan dibina oleh guru pembimbing sedemikian rupa 

sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama.
18

 

Pencapaian tujuan akhir dari layanan mediasi ini tidak hanya terpokok 

pada pencapaian tujuan umum ataupun khusus yang telah dijelaskan di 

atas melainkan bagaimana peserta didik tersebut mengaktualisaikannya 

dalam kehidupan nyata. 

 

 

                                                             
16

 Tohirin. 2007. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis 

Integrasi), Jakarta : Raja Grafindo Persada.h.195. 
17

Prayitno. 2004. Op. Cit.h.5 
18

 Zulfan Saam,dkk.  2012. Modul Materi Bimbingan dan Konseling, Riau Pekanbaru 

:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas. h.17 
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c. Isi layanan mediasi 

Isi atau masalah yang akan dibahas dalam layanan mediasi adalah 

hal-hal yang berkenaan dengan hubungan yang terjadi antara para siswa 

atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Masalah masalah 

tersebut mencakup: (1) pertikaian atas kepemilikan sesuatu, (2) kejadian 

dadakan (misalnya perkelahian) antara siswa atau sekeompok siswa, (3) 

perasaan tersinggung, (4) dendam dan sakit hati, (5) tunututan atas hak 

dan lain sebagainya. Disamping itu materi yang dapat diberikan melalui 

layanan mediasi yaitu: (1) hubungan antar orang,(2) persepsi dan sikap 

sosial, (3) komunikasi secara dewasa, (4) kaedah-kaedah realitik, moral, 

dan tanggung jawab.
19

 Berdasarkan cakupan diatas, isi atau masalah yang 

dibahas dalam layanan mediasi lebih banyak berkenaan dengan masalah-

masalah individu yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungan 

(masalah sosial) 

 Disamping itu perlu diperhatikan bahwa masalah-masalah yang 

menjadi isi dari layanan mediasi atau yang dibahas layanan mediasi 

bukan masalah yang bersifat criminal. Dengan perkataan lain individu 

atau kelompok yang menjadi klien dalam layanan mediasi, tidak sedang 

terlibat kasus criminal yang menjadi tanggung jawab polisi. 

d. Komponen-komponen layanan mediasi 

 Setiap layanan yang ada dalam proses konseling sudah pasti 

melibatkan komponen-komponen, seperti konselor, klien dan 
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permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Tidak akan terlaksana 

suatu proses konseling jika salah satu dari komponen yang tersebut diatas 

tidak ada. Hal ini tidak terkecuali dengan layanan mediasi. Adapun 

komponen-komponen yang terdapat dalam proses layanan mediasi, yaitu 

konselor, klien yaitu dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak 

menemukan kecocokan atau dalam keadaan bermasalah, singkatnya ada 

tiga komponen yaitu, konselor, klien, dan permasalahan yang sedang 

mereka hadapi. 

1) Konselor 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam layanan mediasi 

konselor tidak mutlak sebagai yang memutuskan atau menyelesaikan 

permasalahan di antara kedua belah pihak yang bermasalah, 

melainkan sebagai mediator. Adapun yang dikatakan mediator adalah 

pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah 

penyelesaian.
20

  

Sebagai komponen yang berperan sebagai perencana dan 

penyelenggara layanan mediasi, hendaklah mendalami permasalahan 

yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang bertikai. Dalam hal ini 

guru pembimbinglah yang akan menjadi jembatan diantara pihak-pihak 

tersebut. 

                                                             
20
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2) Klien 

Berbeda dengan layanan konseling perorangan, yang umumnya 

guru pembimbing hanya menghadapi satu orang siswa yang 

bermasalah. Pada layanan mediasi guru pembimbing berhadapan 

dengan siswa yaitu kedua belah pihak atau lebih yang dalam keadaan 

tidak harmonis. 

Dalam keadaan yang sangat tidak harmonis, mereka bersepakat 

untuk meminta bantuan guru pembimbing untuk mengatasi ketidak 

harmonisan yang terjadi antara mereka. Dengan adanya bantuan dari 

guru pembimbing yang disampaikan melalui layanan mediasi kedua 

belah pihak yang bertikai ini diharapkan menemukan kesesuaian 

diantara mereka sehingga tidak lagi ada konflik yang akan terjadi. 

3) Masalah klien 

Permasalahan yang dibahas dalam layanan mediasi pada umumnya 

cenderung mengenai masalah hubungan yang terjadi di antara individu-

individu atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai, yang meminta 

bantuan konselor untuk menemukan jalan keduanya. Masalah-masalah 

tersebut dapat berpangkal pada pertikaian atau pada kepemilikan 

sesuatu, kejadian dadakan (seperti perkelahian), persaingan 

memperebutkan sesuatu, perasaan teringgung, dendam dan sakit hati, 

tuntutan atas hak, dan sebagainya. Pokok pangkal permasalahan 

tersebut menjadikan kedua belah pihak (atau lebih) menjadi tidak 
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harmonis atau bahkan antagonis yang selanjutnya dapat menimbulkan 

suasana eksplosif yang dapat membawa malapetaka bahkan korban.
21

 

a. Teknik layanan mediasi 

Penerapan teknik-teknik tertentu dalam konseling termasuk mediasi, 

pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk mengaktifkan peserta 

layanan(siswa) dalam proses layanan. Khasus layanan mediasi hal pertama 

dan yang utama yang menjadi perhatian konselor adalah hubungan antara 

orang yang terjadi di antara pihak-pihak yang menjadi peserta layanan.
22

 

Disini peserta layanan secara individual didorong untuk secara aktif 

berpartisipasi dalam proses layanan. Ada dua teknik yang bias diterapkan 

dalam layanan mediasi, yaitu teknik umum dan teknik khusus : 

1) Teknik umum  

Seperti teknik konseling pada umumnya, yang perlu diperhatikan 

dalam teknik umum disini yaitu;  

a. Penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Proses layanan 

mediasi diawali dengan penerimaan terhadap klien untuk 

memasuki layanan. Suasana penerimaan harus dapat 

mencerminkan suasana penghormatan, keakraban, kehangatan, dan 

keterbukaan terhadap semua calon peserta layanan, karena kesan 

pertama sangat berpengaruh pada kelanjutan pelaksanaan layanan 

di samping itu juga agar tercipta suasana kondusif proses layanan 

mediasi. 
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b. Penstrukturan, melalui penstrukturan, konselor mengembangkan 

pemahaman peserta layanan tentang apa, mengapa, untuk apa, dan 

bagaimana layanan mediasi itu, ini sangat penting agar klien 

mengetahui arti penting pelaksanaan layanan mediasi tersebut serta 

ragu untuk mengikuti layanan mediasi tersebut. Dalam 

penstrukturan ini lah akan dijelaskan mengenai bagaimana 

pentingnya asas-asas konseling dalam layanan mediasi, terutama 

sekali asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Selain itu 

juga harus dikembangkan pemahaman terhadap klien bahwa 

konselor tidak memihak, kecuali kepada kebenaran.
23

  

c. Ajakan berbicara, apabila melalui penstrukturan para siswa belum 

mau bicara, khususnya berkenan dengan pokok perselisihan 

mereka yang memerlukan mediasi, konselor harus mengajak siswa 

melaui mebicarakannya. Ajakan berbicara dapat diawali dengan 

upaya konseor(pembimbing) mencari tahu adanya permaslahan 

yang dialami para siswa dan bagaimana konselor dapat bertemu 

dengan mereka. Ajakan berbicara dilaukan oleh konselor dengan 

mengemukakan pokok-pokoknya saja dan tidak memberikan 

penafsiran-penafsiran atau pun harapan-harapan karena hal itu 

semua akan menjadi substansi bahasan tahap-tahap proses 

selanjutnya. Ajakan berbicara dapat diawali dengan upaya konselor 
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mencari tahu adanya permasalahan yang dialami para siswa dan 

bagaimana guru pembimbing dapat bertemu dengan mereka. 

 Teknik-teknik umum lainnya yang di tetapkan dalam layanan 

mediasi adalah : (a) kontak mata, kontak psiklogis, dorongan minimal, 

dan teknik tiga M diarahkan kepada setiap siswa yang sedang 

berbicara. Ini untuk menunjukkan sikap empati terhadap siswa (b) 

keruntutan, refleksi, dan pertanyaan terbuka disampaikan kepada 

pembicara dan dapat dijawab oleh peserta selain pembicara. Kehati-

hatian konselor sangat dituntut, terlebih apabila jawaban atas 

pertanyaan terbuka diberikan oleh pihak lain yang berselisih atau 

berseberangan dengan pembicara, (c) penyimpulan, penafsiran, dan 

konfrontasi khususnya ditujukan pemnbicara dan akan tetapi seara 

umumnya boleh ditanggapi oleh peserta lainnya, (d) transferensi dan 

kontra transferensi sangat mungkin muncul diantara para peserta. Oleh 

karena itu konselor harus secara cerdas mengendalikan diri dalam 

mengemukakan kontra transferensi, (e) teknik eksperensial , ditetapkan 

untu memunculkan pengalaman-pengalaman khusus terutama dari 

peserta yang benar-benar mengalami berkenaan dengan permasalahan 

yang sedang dibahas dalam layanan mediasi.(f) strategi yang 

memfrustasikan klien(siswa) dan tiada maaf yang ditetapkan untuk 

membangun semangat para peserta dalam penyelesaian masalah yang 

sedang dihadapi. Konselor harus hati-hati dalam menerapkan strategi 

ini agar tidak menimbulkan sikap mempertahankan diri atau sikap 

negatif lainnya. 
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2) Teknik khusus.  

 Teknik-teknik khusus layanan konseling perorangan dapat 

ditetapkan dalam layanan mediasi. Teknik ini ditetapkan dalam layanan 

mediasi bertujuan untuk mengubah tingkah laku para peserta layanan 

(siswa yang berselisih). Beberapa teknik khusus yang bias diterapkan 

dalam layanan mediasi adalalah : (a) informasi dan contoh pribadi, 

teknik ini diterapkan apabila siswa benar-benar memerluka informasi 

harus diberikan secara jelas dan objektif, sedangkan informasi yang 

diberikan benar-benar berkaitan dengan pelaksanaan layanan, 

sedangkan contoh pribadi harus diberikan secara sederhana dan tidak 

berlebihan, (b) perumusan tujuan, pemberian contoh dan latihan 

bertingkah laku, teknik ini diterapkan untuk terbentuknya tingkah laku 

baru atau dengan kata lainnya perubahan tingkah laku kearah yang lebih 

positif (c) nasehat, teknik ini diterapkan apabila benar-benar diperlukan. 

Apabila teknik-teknik yang lain sudah diterapkan secara baik, nasehat 

tidak perlu disampaikan lagi, dengan kata lain pemberian nasehat hanya 

boleh diberikan apabila klien benar-benar membutuhkannya (d) 

peneguh hasrat dan kontrak. Teknik ini merupakan tahap pengunci atas 

berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan.
24
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b. Pelaksanaan layanan mediasi 

Tidak jauh berbeda dengan layanan-layanan yang lainnya, 

pelaksanaan layanan mediasi juga melalui proses dan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1) Perencanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

diantaranya yaitu : (a) mengidentifikasi pihak-pihak yang akan 

menjadi peserta layanan, (b) mengatur pertemuan dengan calon 

peserta layanan (c) menetapkan fasilitas layanan,(d) menyiapkan 

kegiatan administrasi. 

2) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan : (a) menerima pihak-pihak 

yang berselisih atau bertikai, (b) menyelenggarakan penstrukturan  

layanan mediasi, demi kelancaran pelaksanaan layanan mediasi itu 

sendiri (c) membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak 

yang menjadi peserta layanan dengan tidak berpihak pada salah 

satu peserta layanan (d) menyelenggarakan perubahan tingkah laku 

peserta layanan, (e) membina komitmen peserta layanan demi 

hubungan baik dengan pihak-pihak lain, (f) melakukan penilaian 

segera.
25

 

3) Evaluasi. Melakukan evaluasi segera dan jangka pendek, tentang 

pelaksanaan hasil-hasil mediasi, khususnya menyangkut hubungan 

pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi. 
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4) Analisis hasil evaluasi : menafsirkan hasil evaluasi dalam 

kaitannya dengan ketuntasan penyelesaian masalah yang dialami 

oleh pihak-pihak yang mengikuti layanan mediasi . 

5) Tindak lanjut: menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk 

membicarakan hasil evalusai dan memantapkan upaya perdamaian 

diantara pihak-pihak yang terlibat. 

6) Laporan. (a) membicarakan laporan yang diperlukan oleh pihak-

pihak peserta layanan mediasi, (b) mendokumentasikan laporan 

layanan mediasi.
26

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan mediasi 

a. Faktor internal 

 Faktor internal yaitu faktor yang datang dari dalam diri individu 

pemegang peran itu sendiri yaitu ; 

1) Latar belakang guru pembimbing 

Guru pembimbing harus berlatar belakang pendidikan S1 

bimbingan dan konseling yang memiliki keilmuan bimbingan dan 

konseling yang tinggi dan bisa menjalankan bimbingan dan 

konseling di sekolah dengan baik dan sesuai aturan agar tujuan 

bimbingan dan konseling bisa tercapai dengan maksimal. 

2) Kualitas pribadi guru pembimbing 

Kualitas pribadi guru pembimbing merupakan faktor yang sangat 

penting dalam konseling. Kualitas pribadi konselor ini menjadi 
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faktor penentu pencapaian konseling yang efektif. Kepribadian 

tidak bisa diketahui secara nyata melainkan hanya bisa dilihat dari 

penampilan dan sikap sehari –hari. Hal ini sesuai dengan pendapat 

zakaria daradjat yang mengatakan bahwa: kepribadian yang 

sesungguhnya adalah abstrak(maknawi) bukan dilihat atau 

diketahui secara nayata, yang dapat diketahui adalah penampilan 

atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Misalnya 

dalam tindakannya, ucapannya, cara bergaul, berpakaian dan dalam 

menghadapi setiap persoalan atau masalah, baik yang ringan 

maupun berat.
27

 

Kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik 

sebagai berikut ; 

a) Pemahaman diri 

 Pemahaman diri ini berarti bahwa konselor memahami 

dirinya dengan baik, dia memahami secara pasti apa yang dia 

lakukan, mengapa dia melakukan itu, dan masalah apa yang harus 

dia selesaikan. 

b) Kompeten  

 Yang dimaksudkan kompeten disini adalah bahwa konselor 

itu memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 

moral sebagai pribadi yang berguna. Komptensi sangatlah penting 

bagi konselor, sebab klien yang dikonseling akan belajar dan 
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mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk 

mencapai kehidupan yang efektif dan bahagia. 

c) Dapat dipercaya 

 Guru pembimbing haruslah memiliki sikap dapat dipercaya, 

agar siswa bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang 

dihadapinya kepada guru pembimbing tanpa rasa takut masalahnya 

akan dibeberkan kepada orang lain. 

d) Jujur 

 Yang dimaksud jujur disini adalah bahwa guru pembimbing 

itu bersikap transparan (terbuka) dan asli. 

e) Bersikap hangat 

 Yang dimaksud bersikap hangat itu adalah: ramah penuh 

perhatian dan memberikan kasih sayang. Siswa yang meminta 

bantuan guru pembimbing, pada umumnya yang kurang 

memahami kehangatan dalam hidupnya, sehingga dia kehilangan 

kemampuan untuk bersikap ramah, memberi perhatian, dan kasih 

sayang. 

f) Sabar 

 Melalui kesabaran guru pembimbing dalam proses 

konseling dapat membantu siswa mengembangkan dirinya secara 

alami. Sikap sabar guru pembimbing menunjukkan memperhatikan 

diri siswa dari pada hasilnya. Guru pembimbing yang sabar 
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cenderung menampilkan kualitas sikap dan prilaku yang tidak 

tergesa-gesa. 

g) Menjadi pendengar yang aktif 

Guru pembimbing sebagai pendengar yang baik memiliki kualitas 

sebagai berikut: 

(1) Mampu berhubungan dengan orang lain yang bukan 

kalangannya sendiri saja dan mampu berbagai ide-ide, 

perasaan, dan masalah yang sebenarnya bukan masalahnya. 

(2) Menantang klien dalam konseling dengan cara-cara yang dapat 

menimbulkan respon yang bermakna 

(3) Memperlakukan klien dengan cara-cara yang dapat 

menimbulkan respon yang bermakna 

(4) Berkeinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang 

dengan klien dalam konseling.
28

  

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor dorongan yang datang dari luar 

pemegang peranan. Seperti halnya fasilitas, perlengkapan tata ruang 

bimbingan dan konseling. 

1) Penyediaan fasilitas 

Fasilitas yang dimaksud disini ialah fasilitas fisik dan teknis. 

Kedua fasilitas ini merupakan faktor yang sangat menetukan 

dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah  
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(layanan mediasi). Fasilitas yang perlu disediakan diantaranya : 

a) Fasilitas fisik 

Ruangan bimbingan dan konseling 

(1) Ruang kerja konselor 

(2) Ruang pertemuan 

(3) Ruang administrasi/tata usaha bimbingan dan konseling 

(4) Ruang penyimpanan data/catatan-catatan 

(5) Ruang tunggu 

Alat-alat perlengkapan ruangan bimbingan dan konseling 

(1) Meja dan kursi 

(2) Tempat penyimpanan catatan-catatan( loker, lemari, rak 

dan sebagainya) 

(3) Papan tulis dan papan pengumuman 

b) Fasilitas teknis 

Fasilitas teknis yang dimaksud adalah alat-alat penghimpunan 

data seperti angket, tes, inventori,daftar cek. 

2) Penyediaan anggara biaya 

Untuk kelancaran program bimbingan dan konseling perlu 

disediakan anggaran yang memadai untuk biaya-biaya dalam pos 

sebagai berikut: 

a) Pembiayaan peronel 

b) Pengadaan dan pengembangan alat-alat teknis  

c) Biaya operasional 
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d) Biaya penelitian atau riset.
29

 

4. Konflik 

a. Pengertian konflik 

Konflik menurut etimologi atau bahasa konflik berasal dari 

bahasa latin yaitu cofllict yang pada awalnya dari kata confligere, 

con(yang berarti bersama atau bersilang-silang)dan di tambah kata 

flygere yang berarti tubruk atau bentur. Knflik merupakan suatu 

rencana tindakan niat yang dapat muncul baik secara lahiriah atau 

tersembunyi.
30

 

Konflik menurut terminology atau secara istilah atau 

harfiyahnya adalah perbenturan antara dua pihak yang tengah berjumpa 

dan bersilang jalan pada suatu titik kejadian, yang berujung pada 

terjadinya benturan. Konflik itu pada umumnya di definisikan sebagai 

suatu peristiwa yang timbul karena adanya niat-niat bersengja antara 

pihak-pihak yang berkonflik itu. Dalam peristiwa seperti ini, konflik 

akan merupakan suatu pertumbukan antara dua atau lebih dari dua 

pihak, yang masing-masing mencoba menyingkirkan pihak lawannya 

dari arena kehidupan , atau setidak-tidaknya  menaklukkannya dan 

mendegradasikan terjadi ketika tindakan satu orang mengganggu 

tindakan orang lain.
31

 Herdjana dalam wahyudi mengemukakan bahwa 

konflik adalah perselisihan, pertentangan antara dua orang atau dua 
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kelompok dimana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya 

sehingga salah satu keduanya saling terganggu.
32

 

Sedangkan pickering menjelaskan konflik sebagai berikut : 

1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak 

cocok satu sama lain. 

2. Perselisihan akibat kebutuhan ,dorongan,keinginan atau tuntutan 

yang bertentangan.
33

 

Jadi dapat dipahami bahwa konflik adalah sebuah persepsi yang 

berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang sel anjutnya 

teraplikasi dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan 

pertentangan dengan pihak-pihak tertentu.
34

 Konflik dapat terjadi antara 

individu,antara kelompok kecil, bahkan antara bangsa dan Negara. 

b. Tipe-tipe konflik 

 Konflik dapat terjadi antara individu dan kelompok karena ada 

perbedaan nilai, sikap atau motif pribadi. Terdapat empat jenis konflik 

yaitu : 

1. Konflik pribadi (personal conflict). Harga diri seseorang dapat 

menjadi penyebab konflik. Pengalaman emosi dan filsafat pribadi 

dapat terlibat, misalnya bekerja bersama-sama dengan orang yang 

perilakunya tidak cocok dapat menimbulkan konflik. 
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2. Konflik bukan pribadi (depersonalized conflict). Terjadi sebagai 

akibat ketidakcocokan dengan lingkungan yang bukan orang(alam 

fisik) 

3. Inner conflict, yaitu konflik yang berkenaan dengan nilai-nilai 

pribadi dalam kaitannya dengan kesulitan mengambil keputusan. 

4. Intergroup conflict. Terjadi karena perbedaan tujuan antar 

departemen di dalam suatu organisasi.
35

 

a. Bentuk konflik antar siswa 

Bentuk konflik antar siswa menurut Robby I Chandra adalah 

sebagai berikut : 

1. Adanya ketegangan yang diekspresikan 

2. Adanya sasaran/ tujuan atau pemenuh kebutuhan yang dilihat 

berbeda, yang dirasa berbeda, atau yang sesungguhnya 

bertentangan 

3. Kecilnya kemungkinan untuk pemenuhan kebutuhan yang 

dirasakan, seperti tawuran hanya untuk pemuasan dan 

pelampiasan. 

4. Adanya kemungkinan bahwa masing-masing pihak dapat 

menghalangi pihak lain dalam mencapai tujuannya.
36

 

b. Ciri-ciri individu yang mengalami konflik 

Ciri-ciri individu yang sedang mengalami konflik antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Ragu-ragu dalam bertindak 

2. Pola pikir individu itu kacau 

3. Timbul rasa dendam, benci dan saling curiga. 

4. Sedih 

5. Pendiam 

6. Tidak tenang 

7. gegabah
37

 

c. Faktor penyebab terjadinya konflik 

Menurut pickering faktor yang menyebabkan terjadinya 

konflik adalah karena pengalaman, minat, tujuan, atau nilai yang 

dimiliki bertentangan satu sama lainnya.
38

 Hal ini menciptakan 

perbedaan menganai perbedaan apa yang diharapkan, diucapkan 

dengan apa yang dilakukan untuk mewujudkannya. Konflik antar 

siswa merupakan pertentangan yang terjadi diantara dua orang atau 

lebih yang melatarbelakangi adalah pencapaian kebutuhan dasar 

psikologis yang tidak sesuai dan akan muncul jika tidak terpenuhi. 

Seperti yang dijelaskan oleh pickering bahwa setiap orang 

mempunyai empat kebutuhan dasar psikologis yang mana bias 

mencetuskan konflik bila tidak terpenuuhi. Keempat kebutuhan 

dasar psikologis ini adalah : 

1. kebutuhan untuk dihargai 

2. kebutuhan ingin menguasai atau mengendalikan 
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3. kebutuhan akan harga diri 

4. kebutuhan untuk konsisten.
39

 

Pickering lebih jauh menjelaskan bila kebutuhan-kebutuhan 

dasar manusia seperti diatas tidak terpenuhi oleh manusia lain, 

maka akan memberikan beberapa alternatif reaksi terhadap 

perlakuan yang diterimanya seperti : 

a. Membalas, membalas merupakan perilaku seseorang yang 

menyebabkan kepuasan sementara namun menyimpan konflik 

lebih besar. 

b. Menguasai, reaksi ini bersifat memaksakan kehendak sebagai 

tindakan mengamankan dan penyelamatan tapi umumnya 

berakibat merusak hubungan jangka panjang. 

c. Menghindar atau mengucilkan diri, reaksi ini tidak menanggapi 

situasi yang timbul adalah cara yang cukup baik, akan tetapi 

satu hal yang perlu diingat yaitu tidak terjadi tekanan 

psikologis dalam diri sendiri tapi terkadang akan menjadi bom 

yang sewaktu-waktu akan merusak dan meledak. 

d. Kerjasama yang membawa persoalan kehadapan semua pihak 

yang terlibat atau yang berkepentingan untuk di selesaikan dan 

dibahas bersama-sama, sehingga seseorang akan menyadari 

kekurangan dan memahami persoalan secara jelas. 
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Menurut anoraga suatu konflik dapat terjadi karena: 

1. Perbedaan pendapat 

Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat, 

dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak 

ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan 

pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rsa 

kurang enak, ketegangan dan sebagainya. 

2. Salah paham 

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat 

menimbulkan konflik. Misalnya tindakan dari seseorang 

yang tujuan sebenarnya baik tetapi sebaliknya oleh individu 

lain. 

3. Ada pihak yang dirugikan 

Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan 

yang lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan 

pihak lain sehingga seseorang yang dirugikan merasa 

kurang enak, kurang senang dan bahkan membenci. 

4. Perasaan sensitif 

Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalah 

artikan tindakan orang lain. Contoh mungkin tindakan 

seseorang wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap 

merugikan.
40
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Jadi dapat disimpulkan ada beberapa faktor penyebab konflik 

diantaranya: 

a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan 

perasaan. 

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya setiap orang 

memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu 

dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan 

sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor 

penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan 

sosial seseorang tidak sejalan dengan kelompoknya. 

b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk 

pribadi-pribadi yang berbeda. 

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola 

pikiran dan pendirian kelompoknya. Pendirian dan pemikitan 

yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan 

individu yang dapat memicu konflik. 

c. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok 

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang 

kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam waktu yang 

bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat 

melakukan hal yang sama untuk tujuan yang berbeda. 
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d. Komunikasi  

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang 

sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap 

akan menyebabkan timbulnya konflik. 

Konfik antar pribadi dibahas dalam konteks sumbernya 

(perbedaan individu, kekurangaan informasi, ketidaksesuaian 

peranan dan tekanan lingkungan). Selanjutnya, salah satu cara 

untuk menganalisis konflik antar pribadi tersebut adalah dibuat 

melalui kategori respons berupa pemaksaan (asertif, tidak 

kooperatif), menolong (tidak asertif, kooperatif), penghindaran 

(tidak asertif,kooperatif), kompromi(antara asertif dan 

kooperatif) dan kolaborasi (kooratif, asertif). konflik antar 

kelompok diidetifikasi sebagai kompetisi untuk mendapatkan 

sumber daya, tugas yang saling tergantung, ambiguitas, 

jurisdiksional dan perjuangan status.
41

 

Whetten dan Cameron mengusulkan pendekatan integratif, 

yang mana pendekatan integratif mengharuskan negosiator 

yang efektif untuk menggunakan keahlian seperti : (1) 

menetapkan tujuan, (2) memisahkan orang dari masalah, (3) 

berfokus pada minat, bukan posisi, (4) menemukan pilihan 

untuk keuntungan bersama dan (5) menggunakan kriteria yang 

objektif. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang di gunakan sebagai pembanding 

dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan bener-benar belum pernah di teliti oleh 

orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah di lakukan oleh di 

antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Ilvi Rahmi, mahasiswi fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Suska Riau, 

Tahun 2015 yang meneliti tentang: perbandingan cara siswa dengan siswi 

dalam menyelesaikan konfik di Sekolah Menengah atas Negeri 1 Kampar 

Kabupaten Kampar. Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan/ perbandingan yang signifikan cara 

siswa dengan siswi dalam meneyelsaikan konflik di sekolah menengah 

atas negeri 1 kampar kabupaten kampar. Dengan demikian siswa lebih 

rasional, mandiri, bersikap agresif, objektif, dan cenderung lebih 

menghadapi konflik dengan cara kasar dan perkelahian dibandingkan 

dengan siswi yang lebih emosional, berwatak pengasuh, mempunyai 

kemapuan komunikasi yang baik, subjektif, dan cederung lebih 

menghindari konflik. Hal ini terbukti dengan hasil perhitingan uji statistik 

bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yaitu F hitung (to) = 3,68 

sedangkan F tabel pada taraf signifikan 5% = 1,99 dan taraf signifikan 1 % 

= 2,64. Dengan cara lain dapat ditulis sebagai berikut(1,99<3,68>2,64). 

2. Lia sari Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Suska Riau, tahun  2011 

yang meneliti tentang: Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Guru 
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Pembimbng dalam Mengatasi Konflik Antar Individu Siswa Di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru. Adapun kesimpulan dari hasil 

penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan layanan mediasi oleh guru 

pembimbing adalah sebagai berikut: (1) guru pembimbing 

mengidentifikasikan pihak-pihak masalah siswa, (2) guru pembimbing 

mengantar pertemuan, (3) guru pembimbing menyediakan fasilitas, (4) 

guru pembimbing menyiapkan kelengkapan administrasi, (5) guru 

pembimbing menerima siswa, (6) guru pembimbing membahas masalah 

siswa, (7) guru pembimbing melaksanakan evaluasi segera, (8) guru 

pembimbing melaksanakan evluasi jangka pendek, (9) guru pembimbing 

menganalisis hasil evaluasi, (10) guru pembimbing menyerahkan 

perubahan tingkah laku, (11) guru pembimbing melakukan tindak lanjut, 

(12) guru pembimbing membuat laporan, (13) guru pembimbing 

mendokumentasikan laporan. Sedangkan kegiatan penstrukturan tidak 

dilaksanakan oleh guru pembimbing. Adapun faktor penghambat dari 

pelaksanaan layanan mediasi  tersebut adalah: (1) siswa sulit 

mempercayakan masalahnya pada guru pembimbing, karena takut 

diceritakan kepada guru lain, (2) ada sebagian siswa merasa  guru 

pembimbing tidak bersikap hangat kepada mereka, (3) siswa tidak terbuka 

dalam mengungkapkan masalahnya, sedangkan faktor pendukungnya 

ialah; (1) guru pembimbing berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 BK, 

(2) guru pembimbing yang selalu bersikap sabar, (3) siswa merasa nyaman 

ketika mengikuti layanan mediasi di ruangan BK  dan (4) siswa yang 
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antusias. Sedangkan faktor penyebab terjadi konflik antar individu siswa 

ialah : (1) rasa sakit hati, (2) suka mengejek, (3) suka memaksa teman, (4) 

suka usil, (5) serta tidak bisa mengontrol emosi. 

3. Ratna Dewi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang 

meneliti tentang: pelaksanaan layanan mediasi di Sekolah Menengah Atasa 

Negeri 10 Pekanbaru. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 

pelaksanaan layanan mediasi di SMA N 10 Pekanbaru sudah cukup baik, 

hal ini di tandai deri 13 indikator pelaksanaan layanan mediasi hanya 4 

item yang tidak di lakukan oleh guru pembimbing di SMA N 10 

Pekanbaru, diantaranya yaitu tidak menjelaskan apa itu layanan mediasi, 

bagaimana cara-cara pelaksanaannya, dan tidak melatih tingkah laku yang 

baik bagi peserta layanan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan layanan mediasi di SMA N 10 Pekanbaru, yaitu keterbatasan 

guru pembimbing yang berlatar belakang S1 BK, siswa yang sulit 

mempercayakan masalahnya kepada guru pembimbing, siswa merasa guru 

pembimbing tidak bersikap hangat kepada mereka. 

3) Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk 

menjabarkan dan memberikan batasan terhadap kerangka teoritis.
42

 

Konsep operasional digunakan untuk mengukur variable penelitian. Hal 

ini diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran 

penelitian ini.  
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Adapun kajian berkenaan dengan efektifitas layanan mediasi dalam 

menyelesaikan konflik antar siswa di sekolah menengah kejuruan Telkom 

pekanbaru. Efektifitas layanan mediasi yang di maksud adalah ketepatan 

sasaran yang dituju dalam pelaksanaan layanan mediasi sehingga dalam 

waktu yang relatife singkat dapat mengatasi konfik antar siswa di SMK 

Telkom Pekanbaru. 

1. Untuk mengetahui efektifitas layanan mediasi dalam mengatasi konflik 

antar siswa  di SMK Telkom Pekanbaru, maka indikatornya adalah 

a. Sikap mau benar sendiri menjadi sikap saling memahami. 

b. Sikap membalas menjadi sikap memaafkan. 

c. Sikap menjauhi menjadi sikap mendekati. 

d. Sikap kasar dan negatif menjadi sikap lembut dan positif. 

e. Sikap bersaing menjadi sikap toleran 

f. Terselesaikan konflik antar siswa setelah mengikuti layanan 

mediasi 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan mediasi 

indikatornya adalah 

a. Faktor intern yaitu faktor yang datangnya dari diri sendiri seperti : 

1) Minat siswa mengikuti layanan mediasi 

2) Sikap siswa dalam mengikuti layanan mediasi 

b. Faktor ekstern yaitu faktor yang datangnya dari luar diri seperti: 

1) Latar belakang pendidikan guru pembimbing 

2) Sarana dan prasarana yang tersedia dari sekolah 
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3) Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan layanan mediasi 

4) Waktu dan kesempatan guru pembimbing dalam memberikan 

layanan mediasi 

5) Hambatan-hambatan dalam melaksanakan layanan mediasi  

 

 


