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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Secara global komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan 

sosial, demikian pula dalam sebuah organisasi atau dunia kerja. Dikatakan 

demikian karena keberhasilan berinteraksi dalam organisasi adalah melalui 

komunikasi. Jika komunikasi dapat berjalan secara efektif, maka informasi dalam 

dinamika berorganisasipun akan berjalan lancar sehingga dapat mempercepat 

proses penyelesaian suatu pekerjaan. Sebaliknya, bila komunikasi terhambat, arus 

informasi pun tersendat, dan akibatnya tentu akan membuat suatu pekerjaan juga 

terlambat diselesaikan. 

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan naluriah yang ada pada semua 

makhluk hidup. Rohim (2009:21) mengatakan bahwa “Komunikasi adalah proses 

dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”. Sifat manusia untuk 

menyampaikan keinginan dan hasratnya kepada orang lain merupakan pemicu 

untuk melakukan komunikasi baik melalui lambang-lambang isyarat (nonverbal), 

lisan (verbal), maupun tulisan.  Komunikasi tidak hanya berbentuk pembicaraan, 

wawancara, surat, laporan, telegram, tetapi juga mencakup mendengarkan, 

melihat, merasa, dan memberi reaksi terhadap pengalaman-pengalaman dan 

lingkungan dimana manusia berada.  
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Komunikasi merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan manusia 

untuk berinteraksi. Perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan dari 

masa ke masa. Komunikasi antar dua orang merupakan pengembangan dari 

bahasa isyarat yang telah digunakan selama berabad-abad. Selanjutnya, konsep 

komunikasi juga diaplikasikan dalam suatu organisasi dimana organisasi ini 

didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. 

Organisasi mengelola berbagai rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju 

tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam organisasi 

dilakukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan. Organisasi tersebut 

dapat berjalan dengan lancar dan efektif, jika pihak -pihak yang terlibat memiliki 

kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kumpulan orang-

orang tersebut terangkum dalam suatu tata hubungan (interaksi) dan adaptasi 

dalam sistem birokrasi 

Lebih lanjut Cangara (2001:15) mengemukakan bahwa pada  komunikasi 

antar pribadi, pesan terjadi dari satu partisipan komunikasi ke beberapa partisipan 

komunikasi yang lain (biasanya dibatasi sampai tiga partisipan).  Segmentasi 

komunikasi pribadi ini mempunyai sifat khusus, yaitu hanya beberapa orang saja 

yang mengerti apa arti pesan yang sedang dibicarakan, karena komunikasi antar 

pribadi hanya melibatkan dua sampai tiga orang,  interaktifitasnya tinggi karena 

melibatkan hubungan pribadi dan feedback segera didapat dengan melimpah. 
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Komunikasi Antar Pribadi antara semua unsur dalam suatu pekerjaan 

akan sangat berdampak pada kinerja semua unsur yang ada di lingkungan dunia 

kerja tersebut. Hubungan antara pimpinan dan pegawai lainnya dalam organisasi 

kadang mengalami kendala serta kadang timbul hal yang tidak harmonis dalam 

bekerja. Untuk itu dalam suatu organisasi perlu mempelajari dan memahami 

tentang komunikasi antar pribadi agar terhindar dari persoalan komunikasi. 

Menurut Rakhmat (2001:37) ada dua model komunikasi dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perkantoran ini. Pertama, komunikasi 

koordinatif, yaitu proses komunikasi yang berfungsi untuk menyatukan bagian-

bagian (subsistem) perkantoran. Kedua, komunikasi interaktif, ialah proses 

pertukaran informasi yang berjalan secara berkesinambungan, pertukaran 

pendapat dan sikap yang dipakai sebagai dasar penyesuaian di antara sub-sub 

sistem dalam perkantoran, maupun antara perkantoran dengan mitra kerja. 

Frekuensi dan intensitas komunikasi yang dilakukan juga turut memengaruhi hasil 

dari suatu proses komunikasi tersebut.  

Dalam hal komunikasi antar pribadi yang terjadi antar pegawai, 

komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang 

diembannya, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi (perkantoran) menjadi  

semakin baik. Dan sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak 

terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan  

pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dapat berdampak  

pada hasil kerja yang tidak maksimal.  
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Meneliti pengaruh komunikasi antar pribadi terhadap kinerja merupakan 

hal yang sangat penting dilakukan perusahaan dalam mengelola sumber daya 

manusia. Apabila komunikasi menjadi efektif, ia dapat mendorong timbulnya 

kinerja lebih baik dan kepuasan kerja. 

Salah satu jenis komunikasi yang sangat penting adalah komunikasi antar 

pribadi atau komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara beberapa pribadi 

yang memungkinkan respon verbal maupun nonverbal terjadi secara langsung. 

Dalam operasionalnya, komunikasi berlangsung secara timbal balik dan 

menghasilkan feed back secara langsung dalam menanggapi suatu pesan. 

Komunikasi yang dilakukan dengan dua arah dan feed back secara langsung akan 

sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Onong U. Effendy yang mengatakan bahwa, “Efektifitas 

komunikasi antar pribadi itu ialah karena adanya arus balik langsung”.  

Di dalam suatu organisasi khususnya perkantoran, proses komunikasi 

adalah proses yang pasti dan selalu terjadi. Komunikasi adalah sarana untuk 

mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam perkantoran. 

Perkantoran yang berfungsi baik, ditandai oleh adanya kerjasama secara sinergis 

dan harmonis dari berbagai komponen. Suatu perkantoran dikonstruksi dan 

dipelihara dengan komunikasi. Artinya, ketika proses komunikasi antar komponen 

tersebut dapat diselenggarakan secara harmonis, maka perkantoran tersebut 

semakin kokoh dan kinerja perkantoran akan meningkat.  

Terjalinnya komunikasi yang baik akan dapat meningkatan kinerja 

pegawai dan efisiensi pekerjaan secara perorangan dan atau kelompok, sehingga 
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sumber daya manusia secara keseluruhan dapat memberikan perilaku yang tepat, 

yang direfleksikan dalam kenaikan produktifitas. Konflik yang pada hakikatnya 

merupakan dampak dari ketidakcocokan secara pribadi maupun gaya yang 

dimiliki individu terkait dengan penilaian dan kebijakan dapat teratasi melalui 

komunikasi. Dengan kata lain terjalinnya komunikasi yang baik akan dapat 

menjembatani perbedaan persepsi yang ada, sehingga kinerja pegawai menjadi 

lebih maksimal. 

Hal tersebut senada dengan pendapat Hani Handoko (2001:49) yang 

menyatakan bahwa konflik kerja dalam organisasi pada dasarnya merupakan 

ketidaksesuaian antara dua individu atau kelompok dalam suatu perusahaan atau 

organisasi yang timbul karena ada kenyataan bahwa pihak satu dengan yang lain 

harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja dan atau kenyataan 

kedua belah pihak mempunyai status, tujuan, nilai nilai, dan persepsi yang 

berbeda-beda. Konflik kerja dapat menimbulkan dampak yang positif dan negatif 

terhadap organisasi atau  perusahaan, itu semua tergantung pada konflik itu 

sendiri  dan bagaimana cara mengatasinya. Konflik dapat berperan positif  

(fungsional), tetapi dapat pula berperan negatif (disfungsional). Ini berarti  konflik 

harus dapat dikelola sebaik-baiknya, karena potensial untuk dapat  berkembang 

“positif” dan ”negatif” dalam kegiatan organisasi untuk  mencapai tujuannya.  

Handoko (2001:84) menggambarkan hubungan antara konflik dengan 

kinerja organisasi yaitu apabila penanganan konflik dilakukan secara optimal akan 

menghasilkan kinerja yang maksimal. Bilamana tingkat penanganan konflik itu 

terlalu rendah, kinerja organisasi bisa mengalami stagnansi, dan kelangsungan 
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hidup organisasi terancam. Di lain pihak, bila tingkat konflik terlalu tinggi, 

kekacauan dan perpecahan juga bisa membahayakan kelangsungan hidup 

organisasi. Konflik dapat menghambat kinerja apabila dibiarkan berkepanjangan 

dan tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas. Akan tetapi, konflik akan 

mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik apabila dikelola dan 

dikendalikan dengan tepat.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Winardi (1994:96) yang menyatakan 

bahwa adanya konflik akan menimbulkan keuntungan dan bukan kerugian bagi 

individu atau organisasi. Keuntungan yang dapat dicapai dari adanya konflik, 

diantaranya: (a) kreativitas dan inovasi yang meningkat akibat adanya konflik. 

Orang-orang berupaya melaksanakan pekerjaannya atau berupaya menciptakan 

cara-cara baru yang lebih baik, (b) upaya yang mengikuti intensitasnya. Konflik 

dapat menyebabkan diatasinya perasaan apatis dan dapat menyebabkan orang-

orang yang terlibat akan bekerja lebih keras, dengan demikian kinerja akan 

meningkat, (c) ikatan/kohesi yang makin kuat. Konflik yang terjadi dengan pihak 

luar dapat menyebabkan diperkuatnya ikatan/kohesi dan komitmen untuk 

mencapai tujuan bersama, dengan demikian kinerja individu-individu dalam 

organisasi akan meningkat. 

Selain itu konflik yang terjadi dalam kehidupan perusahaan, bila tidak 

ditangani secara serius akan menimbulkan dampak yang sangat berarti bagi usaha 

pencapaian tujuan perusahaan, salah satunya adalah rendahnya kinerja karyawan 

secara keseluruhan akan memengaruhi produktifitas perusahaan (Anoraga, 
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1992:101).  Hal ini berarti bahwa konflik secara tidak langsung memengaruhi 

kinerja karyawan dan produktifitas perusahaan. 

Menurut Budi Setiyawan dan Waridin (2006:15) kinerja karyawan 

merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas 

maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak 

organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang 

sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusianya, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Brahmasari (2004:10) mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian 

atas tujuan organisasi yang dapat berbentuk output kuantitatif maupun kualitatif, 

kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh 

organisasi. Penekanan kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka 

panjang, juga dapat pada tingkatan individu, kelompok ataupun organisasi. 

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk 

menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, sehingga kedua tujuan 

tersebut bertemu. Kinerja juga dapat merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas 

yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat 

diukur. 

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan 

untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. 

Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan 
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tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai 

tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja 

sumber daya manusia yang ada didalamnya.  

Politeknik Universitas Diponegoro (UNDIP) atau sekarang bernama 

Politeknik Negeri Semarang (POLINES) adalah salah satu Politeknik Negeri 

terbaik di Indonesia, merupakan salah satu politeknik dari 6 politeknik negeri (di 

Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Palembang, dan Medan) yang didirikan 

pada tahun 1982.  Terletak di Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang.  

Politeknik Negeri Semarang merupakan perguruan tinggi negeri yang saat ini 

sedang berkembang. Karena semakin lama kampus ini semakin menunjukkan 

kualitasnya sehingga mampu bersaing dengan kampus-kampus yang lain yang ada 

di Jawa Tengah.  Sebagai sebuah lembaga perguruan tinggi negeri di kota 

Semarang, Polines selalu  berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

reputasinya. Hal tersebut sesuai dengan komitmen Polines untuk mencetak lulusan 

tidak hanya cerdas intelektual dan terampil, namun juga memiliki nilai-nilai 

terhadap tanggungjawab, disiplin, tertib waktu, tertib aturan, etos kerja serta etika. 

Polines telah meluluskan 24.771 mahasiswa, yang sebagian besar telah tersebar 

diberbagai industri baik yang berskala nasional maupun internasional. Yang 

membanggakan, pada periode ini sebagian besar wisudawan telah diterima kerja 

di berbagai industri, lewat pola rekrut, baik di kampus maupun di industri. 

Tingginya tuntutan untuk mencetak kualitas lulusan yang handal, 

pastinya juga menuntut sumber daya manusia pengelola Polines yang handal pula.  

Upaya untuk selalu menjadi yang terdepan dibutuhkan kerjasama antar bagian 
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yang sinergis.  Namun dalam upaya menciptakan hubungan yang sinergis ini, 

dimungkinkan masih terdapat banyak kendala yang dihadapi terkait dengan 

kinerja pegawai Polines sehingga sulit untuk mencapai tujuan organisasi. 

Adapun berbagai kendala yang dihadapi untuk mencapai kinerja pegawai 

secara maksimal salah satunya terkait dengan iklim komunikasi yang terbangun 

dalam lingkungan kerja. Berikut adalah grafik hasil pra survey penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terkait dengan kondisi komuikasi antar pribadi di 

POLINES: 

Gambar 1.1 

Pengambilan data pra survei  

Kondisi Komunikasi Antar Pribadi dan  Tingkat Konflik antar Pegawai  

di Polines 

 

 

 

Sumber Data : Data Pra survey Kepada 15 Pegawai Tahun 2014 
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Gambar 1.2 

Pengambilan data pra survei  

Kondisi Komunikasi Antar Pribadi dan  Tingkat Konflik dengan Atasan 

di Polines 

 

Sumber Data : Data Pra survey Kepada 15 Pegawai Tahun 2014 

 

Selanjutnya, berdasarkan data observasi di lapangan dan wawancara yang 

dilakukan peneliti terhadap 15 orang pegawai Polines, maka diketahui bahwa 

iklim komunikasi yang terjalin di antara rekan kerja tidak mengalami kendala 

yang serius hal tersebut terlihat pada grafik 1.1. Sementara di sisi lain, ada 

permasalahan yang serius terkait dengan komunikasi yang terbangun antara atasan 

dan bawahan. Kondisi komunikasi antara atasan dan bawahan terlihat pada grafik 

1.2. diindikasikan menyebabkan rendahnya kinerja karyawan. Kondisi 

komunikasi antara atasan dan bawahan yang terjadi di Polines tersebut 

menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi belum tersentuh. Salah satu 

indikator kurang baiknya Komunikasi Antar Pribadi antar Pimpinan dan Pegawai 

Polines dapat dilihat dari kurang keterbukaaan/transparan antara pimpinan 

terhadap bawahan. Keterbukaan/transparansi pimpinan kepada bawahannya 
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semestinya diberlakukan kepada semua pegawai. Namun kenyataanya keterbukan 

itu hanya bagi pegawai-pegawai tertentu saja. Hal tersebut dapat menimbulkan 

kecemburuan diantara pegawai yang pada akhirnya menggangu kinerja pegawai 

dan organisasi. 

Selanjutnya, kondisi komunikasi antar pribadi yang kurang baik ini 

memicu timbulnya konflik. Konflik ini berpotensi berkembang karena masing-

masing individu dalam suatu organisasi bisnis tentu memiliki latar belakang yang 

berbeda, latar pendidikan yang berbeda, kemampuan sosial yang berbeda, pola 

pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, cara kerja yang berbeda, daya 

tahan menghadapi tekanan yang berbeda dan kemampuan berkomunikasi/ 

berinteraksi yang berbeda juga. Adapun konflik yang terjadi pada pegawai Polines 

dapat disebabkan karena berbagai hal dan dapat berujung pada pemberian nilai 

rendah di kriteria kesetiaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) 

berakibat fatal bagi PNS bersangkutan. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam perjalanannya perbedaan-perbedaan 

tersebut dapat menimbulkan gesekan-gesekan di masing-masing individu dalam 

organisasi bisnis tersebut. Perbedaan dan gesekan yang ada bila tidak dikelola 

dengan baik, direspon dengan bijak maka suasana kerja yang ada tentu saja akan 

menjadi tidak nyaman dan akan mengakibatkan penurunan kinerja pegawai.   

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

pimpinan Polines  pada bulan Oktober, menurunnya kinerja pegawai Polines bisa 

dilihat dari laporan penilaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai di 

Polines terdiri dari tujuh kriteria sasaran kerja meliputi : 1. kesetiaan;  2. prestasi 
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kerja; 3. tanggungjawab; 4. ketaatan; 5. kejujuran; dan 6. kerjasama dengan 

pembobotan tertentu sehingga kinerja pegawai diukur dengan kriteria A, B, C dan 

D. 

Dari survey awal ditemukan kondisi kinerja pegawai Politeknik Negeri 

Semarang  tahun 2013 adalah  sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Komposisi Pegawai dan Penilaian Kinerja  

Pegawai Polines 

    Nilai Klasifikasi  

Jabatan Jumlah A B C D 

Pustakawan 12 1 7 4 - 

Laboran/Teknisi/Analis/Arsiparis/Pranata 

Kehumasan/Pranata Laboratorium 

70 11 30 29 - 

Tenaga Administrasi 131 16 45 70 - 

Jumlah  213 28 82 103 - 
Sumber : Polines  tahun 2013 

Dari tabel 1.1 bisa dilihat bahwa jumlah pegawai dengan nilai klasifikasi C 

memiliki jumlah terbanyak yaitu 103 pegawai dari total 213 pegawai, sebaliknya 

dengan nilai klasifikasi A hanya 28 pegawai, sedang nilai B terdiri dari  82 orang 

pegawai. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pegawai belum menunjukan kinerja 

yang optimal. Pengukuran kinerja di Polines perlu dikaji kembali agar kinerja 

pegawai bisa lebih optimal. 

Melihat hubungan yang sangat penting antara proses komunikasi  yang 

terjadi dalam suatu organisasi khususnya komunikasi antar pribadi dan konflik 

terhadap kinerja pegawai di Polines, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh  Intensitas Komunikasi Antar Pribadi dan Tingkat 
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Konflik Antara Atasan dan Bawahan Terhadap Kinerja Pegawai  (studi pada 

Politeknik Negeri Semarang)” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan di Politeknik Negeri 

Semarang belum dapat berjalan dengan baik.  Tidak adanya feedback yang bisa 

didapatkan secara langsung dan masih adanya hambatan dalam berkomunikasi 

dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai.  Hal ini dikarenakan 

kesalahapahaman, ketidaktransparan dalam berkomunikasi dan hambatan-

hambatan lain dalam berkomunikasi yang juga memicu timbulnya konflik.  Ketika 

konflik sudah terjadi maka kondisi kerja menjadi tidak nyaman dan dapat 

berpengaruh pula pada kinerja pegawai.   

Komunikasi yang baik diharapkan mampu mengatasi permasalahan akibat 

adanya konflik yang terjadi serta tekanan yang dialami pegawai baik dari 

lingkungan akademisi atau dari keluarga secara mandiri, sehingga para pegawai 

merasa nyaman dan betah dalam bekerja. Mengingat kinerja adalah hal yang 

paling utama di dalam menjalankan kegiatan organisasi bisnis, maka kinerja yang 

baik seharusnya diberikan saat melakukan pelayanan-pelayanan kepada 

mahasiswa sehingga para pegawai dapat memberikan kepuasan kepada 

mahasiswa dengan kinerjanya yang baik. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

penulis bahas pada penelitian ini adalah “Apakah dengan berjalannya komunikasi 

antar pribadi antara atasan dan bawahan di Politeknik Negeri Semarang dapat 
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mengatasi munculnya konflik yang terjadi hingga dapat meningkatkan kinerja 

pegawai?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh intensitas komunikasi antar pribadi antara 

atasan dan bawahan terhadap kinerja pegawai Politeknik Negeri Semarang dan 

mengetahui faktor-faktor intensitas komunikasi antar pribadi antara atasan dan 

bawahan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai Politeknik Negeri 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat konflik antara atasan dan 

bawahan terhadap kinerja pegawai Politeknik Negeri Semarang dan 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sehingga 

dapat meningkatkan kinerja pegawai Politeknik Negeri Semarang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari adanya penelitian tersebut adalah untuk: 

1.4.1 Akademis  

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik 

dalam hal menguatkan atau menolak pernyataan asumsi teori. Adapun 

teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pertukaran Sosial, 

yang menghubungkan variabel Intensitas Komunikasi Antar Pribadi dan 

Kinerja Pegawai. Sedangkan teori Pelanggaran Harapan yang digunakan 
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untuk menganalisa hubungan antara Tingkat Konflik dan Kinerja Pegawai. 

Disamping menambah pengetahuan tentang teori-teori tersebut, penelitian 

ini juga diharapkan dapat menambah khasanah penelitian dan sumber 

bacaan di bidang ilmu komunikasi, khususnya bagi Program Studi 

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus 

referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam dimasa yang akan datang. 

1.4.2 Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu 

Polines dalam  memperbaiki intensitas komunikasi antar pribadi antara 

atasan dan bawahan dan mengurangi tingkat konflik yang terjadi agar 

dapat mencapai tujuan institusi. 

1.4.3 Sosial  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam kehidupan 

sosial masyarakat (khususnya Polines) dalam membentuk komunikasi 

antar pribadi dan mengurangi konflik dalam meningkatkan kinerja 

pegawai.  

 

1.5 Kerangka Teori  

1.5.1 Paradigma Penelitian  

Penelitian Pengaruh Intensitas Komunikasi Antar Pribadi Dan Tingkat 

Konflik Terhadap Kinerja Pegawai (studi pada Politeknik Negeri Semarang) ini 
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menggunakan paradigma positivistik. Seperti dijelaskan West & Turner 

(2007:74):  

Positivistic, or empirical approach assumes that objective truths can 
beuncovered and that the process of inquiry that discoveres these truths 
can be, at least in part, value netral. This tradition advocates, with the 
goal of constructing general laws governing human interactions. Positivist 
research is marked by certain features: the belief in an objective reality 
knowable only through empirical obervation: the study of variables; the 
development of theories that enable prediction, explanation, and controls; 
the search for generalized laws; annd observations in the form of 
quantitative data. 
 
Paradigma merupakan sistem kepercayaan dasar (basic belief system) yang 

dapat dijadikan panduan dalam bertindak. Paradigma menurut Denzin dan Lincoln 

(2009:138) terbagi menjadi lima: positivism, postpositivism, critical theory et al., 

constructivism, dan participatory. Semua paradigma memiliki ciri-ciri yang 

digunakan sebagai pijakan teori dan metodologi, antara lain dimensi 

ontologi/berkaitan dengan asumsi tentang realitas, epistemologi/mengenai 

hubungan peneliti dengan yang diteliti, dan metodologi/bagaimana peneliti 

memperoleh pengetahuan. 

Dalam paradigma positivistik segala sesuatunya dapat diukur. Suatu 

kondisi jika diberikan input tertentu maka akan menghasilkan suatu output yang 

dapat diukur. Ada sebab ada akibat. Penelitian kuantitatif bersifat memverifikasi 

berbagai hipotesis sebagai proposisi matematis yang menunjukkan hubungan 

fungsional. 

Asumsi Pertanyaan  Kuantitatif 
Ontologi Sifat realitas Bersifat objektif, realita, nyata dan 

terukur 
Epistemologi Hubungan peneliti 

dengan realitas 
Bersikap independen terhadap yang 
diteliti (objektif) peneliti menjaga jarak 
dengan obyek penelitian, terpisah dari 
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obyek yang diteliti 
Aksiologi Peran nilai Bebas nilai dan tidak bias 
Retorika Bahasa penelitian Formal, berdasarkan pada seperangkat 

definisi 
Metodologi Proses penelitian Menguju hipotesis/teori, bersifat 

deduktif, sebab-akibat, bebas waktu dan 
konteks, untuk dapat digeneralisasi 

 

Secara ontologi penelitian ini bersifat objektif artinya memandang sesuatu 

atau obyek permasalahan adalah merupakan sesuatu yang realita, nyata dan 

terukur. Ontologi merupakan studi mengenai sesuatu yang ada dan tidak ada atau 

dengan kata lain mempelajari realitas. Sedangkan secara epistemologi hubungan 

peneliti dengan yang obyek penelitian tidak dekat atau peneliti bersikap 

independen artinya peneliti diluar dengan obyek penelitiannya. Secara aksiologi 

karena positivistik menekankan pada objektivitas jadi bebas nilai dan tidak bias, 

karena si peneliti berada di luar dari yang diteliti. Terkait degan metodologi, 

penelitian ini dimaksudkan untuk menguji teori dengan menggunakan hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan kuesioner berdasarkan konsep 

yang sudah diturunkan menjadi operasional. Bersifat deduktif yaitu menjelaskan 

permasalahan yang ada dari yang bersifat umum kemudian baru yang bersifat 

lebih spesifik atau khusus. Menjelaskan pengaruh sebab akibat antar variabel 

penelitian melalui pengujian hipotesis dan pada akhirnya teori dan hasil penelitian 

dapat di generalisasi. 

 

1.5.2 State of the Art 

Penelitian-penelitian terdahulu (state of the art) sangat penting untuk 

dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bahan acuan penelitian. Penelitian 
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terdahulu tersebut dapat  memberikan informasi sejauh mana perkembangan 

penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang diteliti.  Adapun beberapa 

judul penelitian sebelumnya yang diambil dari berbagai disiplin ilmu untuk 

membuktikan bahwa permasalahan yang diangkat bersifat universal yang dapat 

diteliti oleh siapa saja yang memberikan perhatian pada topik yang sama, antara 

lain:  

No 
Nama Judul  Tujuan Metode 

Penelitian 
Hasil 

1.  Ukwandi,R 
& Yonathan 
(2014) 

Analisis pengaruh 
gaya kepemimpinan 
dan komunikasi 
antar pribadi 
terhadap kinerja 
karyawan UKM 

Meneliti pengaruh gaya 
kepemimpinan dan 
komunikasi interpersonal 
terhadap kinerja karyawan 

Kuantitatif Gaya kepemimpinan 
berpengaruh negatif terhadap 
kinerja karyawan, sementara 
komunikasi antar pribadi 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan 

2.   I Putu 
Antonius 
Hadi 
Wibowo dan 
Made 
Yuniari, 
(2012) 

Pengaruh 
Komunikasi, 
Konflik Dan 
Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja 
Pegawai  
 

Mengetahui dan 
menjelaskan pengaruh 
variabel komunikasi, konflik 
dan disiplin kerja terhadap 
kinerja pegawai pada Kantor 
Balai Besar Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika 
Wilayah III Denpasar.   

Kuantitatif 
(Regresi 
Linier 
Berganda) 

Secara simultan komunikasi, 
konflik, dan disiplin kerja 
signifikan dipengaruhi oleh 
kinerja pegawai, secara parsial 
komunikasi, konflik dan 
disiplin kerja positif dan 
signifikan dipengaruhi oleh 
kinerja pegawai  
 

3.  Ahiruddin 
(2011) 

Pengaruh konflik 
dan stress terhadap 
kinerja karyawan 
CV. Bina Cipta 
Nusa Perkasa 
Bandar Lampung  

Mengetahui hubungan antara 
konflik dan stress pada 
karyawan, serta mengetahui 
faktor-faktor yang berkaitan 
dengan konflik dan stress 
pada karyawan  

Kuantitatif 
(Regresi 
Linear 
Sederhana)  

Ada pengaruh yang signifikan 
antara konflik (X1) dengan 
Kinerja (Y). Terdapat 
pengaruh yang signifikan 
antara stres (X2) dengan 
Kinerja (Y). Terdapat 
pengaruh yang signifikan 
antara konflik (X1) dan stres 
(X2) dengan Kinerja (Y). 
 

4.  Irhastini, D 
(2011) 

Pengaruh 
kemampuan 
komunikasi 
interpersoal dan 
gaya kepemimpinan 
perempuan 
terhadap motivasi 
berprestasi 
bawahan dalam 
menjalankan tugas 
di wilayah POLDA 
JATENG 
 

Meneliti pengaruh 
kemampuan komunikasi 
intepersonal dan gaya 
kepemimpinan terhadap 
motivasi berprestasi 
bawahan 

Kuantitatif 
(analisis 
interferlusi
al) 

Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kemampuan 
komunikasi antar pribadi dan 
gaya kepemimpinan terhadap 
motivasi berprestasi bawahan 
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5. Martinez & 
Guera 
(2005) 

Type of intragroup 
conlict and 
affectiveness 
reaction 
 

Meneliti keterkaitan antara 
tugas pekerjaan dan konflik 
dalam kaitannya dengan 
aspek afektif dari pekerja 
seperti; kepuasan, 
kesejahteraan dan keinginan 
untuk meninggalkan 
pekerjaan. 

Kuantitatif Dua tipe konflik memiliki 
akibat yang berbeda, dimana 
konflik terkait secara negatif 
diasosiasikan dengan  reaksi 
secara afektif sementara, 
konflik dalam tugas pekerjaan 
tidak memiliki kaitan secara 
langsung dengan pekerjaan 
yang dilakukan secara afektif. 
 

6. Dewanto 
Putra Fajar 
(2010) 

Komunikasi dan 
Konflik Sosial: 
Studi Tentang 
Komunikasi dalam 
Konflik dan Upaya 
Resolusi Konflik 
yang Terjadi Antara 
Warga 
Bantaran, di 
Wilayah Semanggi 
dengan Pemerintah 
Kota Surakarta 
Tentang Dana 
Banjir 

Penelitian ini meneliti 
mengenai proses komunikasi 
yang terjadi 
pada setiap tahapan 
perselisihan yang ada, pada 
penyebab konflik, eskalasi 
konflik, 
dan upaya menuju resolusi 
konflik. Di samping itu, 
penelitian ini mengurai 
penyebab 
konflik dan aspek 
komunikasi yang terlibat. 
Hal yang sama juga 
dilakukan untuk 
memahami proses eskalasi 
konflik, struktur, dan aspek 
komunikasi di dalamya. 

Kualitatif 
deskriptif 

Konflik yang terjadi antara 
warga dengan pemerintah kota 
merupakan konflik sosial yang 
melibatkan aspek komunikasi 
dan aspek psikologis. 
Konflik secara sederhana 
disebabkan oleh kesalahan 
persepsi dan kegagalan 
komunikasi pada 
program penundaan dana 
bantuan banjir dan relokasi 
yang dilakukan pemerintah 
kota.  Pola komunikasi yang 
terkait dengan penyebab 
konflik, lebih banyak berjalan 
daripemerintah kota menuju 
warga bantaran. 
 

7 Ridwan 
Usman 
(2001) 

Konflik dalam 
Perspektif 
Komunikasi: Suatu 
tinjauan teoritis. 

Meneliti mengenai hakikat 
analisis komunikasi dalam 
konflik yang mencakup; 
fungsi, sasaran dan kendala 
dalam membangun 
komunikasi. 

Studi 
Literatur 

Berdasarkan pada model 
komunikasi maka 
konflik dapat terjadi dalam 
bentuk efek dari proses 
pertukaran pesan bagi setiap 
komponen yang 
berkomunikasi. 
 

8 Ratnasari 
Nur Aini 
(2014) 

Peran komunikasi 
antarpribadi sebagai 
pencegah terjadinya 
konflik pada 
hubungan 
persahabatan 
remaja di 
Samarinda 

Meneliti komunikasi 
antarpribadi sebagai 
pencegah 
terjadinya konflik pada 
hubungan persahabatan 
remaja di samarinda yang 
difokuskan pada tiga 
kecakapan komunikasi untuk 
mengembangkan 
pengelolaan konflik secara 
berhasi, yakni memprakarsai 
konflik, merespons 
konflik dan menengahi 
konflik. 

Kualitatif 
deskriptif 

Setiap individu memiliki 
respon yang berbeda  
mengungkapkan konflik yang 
dirasa. Kecakapan 
berkomunikasi untuk 
menengahi konflik, diketahui 
ada dua strategi yang kerap 
kali digunakan yaitu 
mempertemukan pihak yang 
berkonflik dan pendekatan 
personal yang dilakukan oleh 
para penengah konflik. 
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Berdasarkan hasil temuan Martinez & Guera (2005) mengenai tipe konflik 

antara kelompok dan reaksi secara afektif yang meneliti keterkaitan antara tugas 

pekerjaan dan konflik terkait dalam kaitannya dengan aspek afektif dari pekerja 

seperti; kepuasan, kesejahteraan dan keingian untuk meninggalkan pekerjaan 

ditemukan dua poin penting. Pertama dua tipe konflik memiliki akibat yang 

berbeda, dimana konflik terkait secara negatif diasosiasikan dengan  reaksi secara 

afektif. Selanjutnya konflik dalam tugas pekerjaan tidak memiliki kaitan secara 

langsung dengan pekerjaan yang dilakukan secara afektif. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan instrumen penelitian tugas kerja dan konflik hubungan 

menurut Jehn (1996) yang memakai empat skala untuk menilai konflik terkait 

dengan tugas pekerjaan. Sementara untuk kepuasan pekerjaan digunakan skala 

kepuasan kerja Skala & Peiro (1989) yang membahas mengenai seberapa puas 

para pekerja baik dengan atasan, rekan kerja maupun lingkungan kerja. Dan skala 

untuk mengetahui keinginan untuk beralih kerja menggunakan skala keinginan 

meninggalkan pekerjaan menurut Roma, dkk (1992) dimana responden 

mempertimbangkan beberapa aspek dalam lingkungan dan situasi kerja.  

Selanjutnya berdasarkan penelitian Dewanto Putra Fajar (2010) mengenai 

Komunikasi dan Konflik Sosial: Studi Tentang Komunikasi dalam Konflik dan 

Upaya Resolusi Konflik yang Terjadi Antara Warga Bantaran, di Wilayah  

Semanggi dengan Pemerintah Kota Surakarta Tentang  Dana Banjir diketahui 

bahwa konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintah kota merupakan 

konflik sosial yang melibatkan aspek komunikasi dan aspek psikologis. Konflik 

secara sederhana disebabkan oleh kesalahan persepsi dan kegagalan komunikasi 
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pada program penundaan dana bantuan banjir dan relokasi yang dilakukan 

pemerintah. Seperti diketahui bahwa konflik dapat terjadi dalam bentuk efek dari 

proses pertukaran pesan bagi setiap komponen yang berkomunikasi. 

Terkait dengan peran komunikasi dalam konflik, maka Ratnasari Nur Aini 

(2014) mengungkapkan bahwa komunikasi antarpribadi sangat berperan sebagai 

pencegah terjadinya konflik. Ketika seorang individu memiliki kecakapan 

berkomunikasi maka individu yang bersangkutan mampu untuk menengahi 

konflik yag terjadi. Adapun temuan tersebut sesuai dengan pendapat Budyatna 

dan Ganiem (2011) yang menyatakan bahwa  peran komunikasi antarpribadi 

menjadi tiga kecakapan komunikasi yang mengembangkan pengelolaan konflik 

secara berhasil, yaitu: kecakapan berkomunikasi untuk memprakarsai konflik, 

kecakapan berkomunikasi untuk merespons konflik dan kecakapan berkomunikasi 

untuk menengahi konflik. 

Dari beberapa penelitian tersebut dapat memberikan gambaran bagi 

peneliti tentang pentingnya efektifitas komunikasi antar pribadi dalam berbagai 

segi kehidupan. Untuk itu perlu diteliti juga apakah hal ini dapat memberikan 

pengaruh yang besar di dunia kerja, terutama untuk peningkatan kinerja pegawai.  

Selain itu adanya konflik yang terjadi di dunia kerja apakah akan memberikan 

dampak nyata dalam peningkatan kinerja pegawai.  

 

1.5.3 Teori Pertukaran Sosial 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Pertukaran Sosial (Social 

Exchange Theory) untuk menjelaskan hubungan antara variabel intensitas 
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komunikasi interpersonal dan kinerja pegawai.  Teori ini melihat antara perilaku 

dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling memengaruhi (reciprocal), 

karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan 

orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling 

memengaruhi. Berdasarkan asas-asas pertukaran sosial, Altman dan Taylor (1973) 

dalam Berger, Roloff dan Roskos-Ewoldsen (2014:470) mengemukakan bahwa 

hubungan akan terus berkembang selama timbal-balik yang dirasakan dalam 

sebuah hubungan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.  

Teori Pertukaran Sosial disebut juga dengan Teori Tingkah Laku Sosial 

Dasar, George C. Homans pada tahun 1950 mencoba menerangkan hubungan dua 

orang dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi (jual beli). Ia berpendapat 

bahwa proses psikologik yang terjadi pada dua orang yang saling berinteraksi 

pada hakikatnya sama dengan proses jual beli, dimana kedua belah pihak saling 

memberi harga dan mencari keuntungan. Hubungan yang dapat bertahan lama 

adalah hubungan dimana kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan.   

Selain itu, Teori Pertukaran Sosial ini disebut juga dengan Teori Hasil 

Interaksi. Teori ini dikemukakan oleh John Thibaut dan Harold H. Kelley pada 

tahun 1959 yang menerangkan hubungan dua orang dimana mereka saling 

tergantung untuk mencapai hasil-hasil yang positif. Dan dinyatakan juga bahwa 

setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial 

hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran 

dan biaya. 
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Menurut Rakhmat (2001:32) ganjaran adalah setiap akibat yang dinilai 

positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan sedangkan biaya adalah 

akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu bisa 

berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, keruntuhan harga diri dan kondisi-

kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau yang dapat 

menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. 

Teori Pertukaran Sosial ini memandang hubungan interpersonal sebagai 

suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena 

mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dan saling memuaskan 

kedua belah pihak. Sehingga ada empat konsep pokok dalam teori ini yaitu 

ganjaran, biaya, laba atau hasil dan tingkat perbandingan. Dan tingkat 

perbandingan inilah yang menjadi teori khas dari sumbangan yang diberikan oleh 

Thibaut dan Kelley  yang bisa diartikan teori hasil interaksi, intinya bahwa 

hubungan antar pribadi bisa diteruskan atau juga bisa dihentikan. Hal ini 

disebabkan kalau seseorang bisa melihat faktor-faktor pembanding dalam 

hubungan antar pribadi antara seseorang dengan seseorang lainnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Teori Pertukaran Sosial ini yang 

disebut dengan teori jual beli dimana teori jual beli ini diperkuat dengan Teori 

Tingkah Laku Sosial Dasar George Homans dan Teori Hasil Interaksi Thibaut dan 

Kelley dapat memberikan suatu penguat terhadap sudut pandang pengembangan 

definisi komunikasi antar pribadi itu sendiri.  

Komunikasi antarpribadi sesuai dengan teori tersebut terjadi di Polines, 

dimana seorang atasan dan bawahan akan melakukan hubungan antarpribadi baik 
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itu dalam acara bulanan atau harian yang bersifat formal dan diadakan dalam 

jangka waktu tertentu dimana atasan dan bawahan dapat saling bertatap muka baik 

antara dua orang atau lebih dan akan saling menyampaikan pesan dalam hal ini 

ada yang dipertukarkan ketika mereka berinteraksi. Banyak hubungan 

berkembang untuk tujuan mengkoordinasikan tindakan penyelesaian tugas atau 

proyek yang tidak dapat dikelola /dikerjakan sendiri (Ruben, Brent D., 1992:328).  

Dalam hal ini pernyataan mengenai hubungan yang berkembang antara 

atasan dan bawahan yang terjadi di Polines Semarang yaitu bahwa dalam 

terjadinya komunikasi antarpribadi ini dilakukan hanya untuk membicarakan 

masalah pekerjaan dengan cara yang lebih santai untuk membantu bawahannya 

dalam mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya.  Ketika pegawai 

mampu mengelola komunikasi antarpribadinya dengan baik kepada atasannya dan 

dia sedang berpikir untuk mendapatkan manfaat dengan melakukan hal tersebut 

sedangkan atasan merasa dengan memberikan bantuan kepada bawahan maka 

bawahan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, maka terjadi sebuah 

proses yang disebut “pertukaran sosial” (social exchange).  Littlejohn dan Foss 

(2009:292) menyebutkan bahwa dalam Teori Pertukaran Sosial, interaksi manusia 

layaknya sebuah transaksi ekonomi: anda mencoba untuk memaksimalkan 

manfaat dan memperkecil biaya.   

Komunikasi antarpribadi di Polines terjadi dengan pola aliran komunikasi 

ke bawah, dalam melakukan komunikasi dari atasan kepada bawahan ini terdapat 

lima jenis informasi yang bisa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan, 

yaitu (Pace dan Faules, 1993:185) : (1) informasi mengenai bagaimana melakukan 
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pekerjaan, (2) informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, 

(3) informasi mengenai kebijakan dan praktik–praktik organisasi, (4) informasi 

mengenai kinerja pegawai, dan (5) informasi untuk mengembangkan rasa 

memiliki tugas (sense of  mission). 

Hasil temuan penulis dalam penelitian bahwa komunikasi antarpribadi 

yang sering dilakukan adalah membicarakan mengenai pekerjaan baik itu kinerja, 

tugas ataupun pemberian informasi dalam pekerjaan. Dalam melakukan 

komunikasi antarpribadi ini bawahan biasanya akan mendapatkan feedback secara 

langsung dari atasan, mereka juga memiliki agenda khusus untuk menjembatani 

kegiatan komunikasi dengan atasannya, sehingga harapannya akan berdampak 

pada kinerja yang baik.  

Komunikasi antarpribadi dalam Teori Pertukaran Sosial melibatkan 

hubungan dua orang atau lebih untuk menciptakan hubungan atau relasi yang baik 

antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam penelitian ini yang akan 

menjadi analisis penulis adalah kepuasan relasi yang akan dilihat dari 

pengorbanan dan harapan dari dimensi komunikasi antarpribadi. 

Teori lain yang mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan komunikasi 

antarpribadi yang terjadi antara atasan dan pegawai Polines ialah Teori 

Equity/Keseimbangan.  Teori Keseimbangan menyatakan bahwa penghargaan 

yang rendah memacu timbulnya ketidakpuasan; hal tersebut akan memicu seorang 

individu untuk merespon dengan bertindak berdasarkan atas rasa ketidaksesuaian 

rasio yang diberikan dengan rasio yang diterima. Menurut Adams (dalam 

Robbins, 2002:65) menyatakan bahwa ketika seseorang merasa tidak puas maka 
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ada keinginan untuk marah dan keluar dari lingkungan, sementara ketika seorang 

individu merasa dihargai, maka individu yang bersangkutan akan merasa puas dan 

cenderung melakukan segala hal secara optimal. Adapun teori keseimbangan ini 

mencakup beberapa hal seperti: 

1. Keseimbangan penghasilan. Melalui penghasilan/gaji maka akan memicu 

adanya timbal balik dari pekerja dalam bekerja, dan seberapa besar seorang 

pekerja akan memberikan kontribusi bagi perusahaan. 

2. Selanjutnya keseimbangan antara kepusan kerja dan penghasilan. 

Menyatakan bahwa ketika seorang pekerja merasa puas dalam pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang seimbang maka pekerja yang bersangkutan 

akan bekerja secara maksimal. 

3. Keseimbangan antara motivasi dan penghasilan. Ada hubungan antara 

kepuasan dan motivasi kerja. Sekalipun motivasi kerja tidak terlihat secara 

kasat mata namun dapat terlihat pada kinerja karyawan yang bersangkutan. 

Ketika seorang pekerja tidak merasa dihargai maka akan menurunkan kinerja 

pekerja yang bersangkutan dan motivasinya. 

4. Keseimbangan antara komunikasi dan kinerja. Ketika komunikasi antara 

pimpinan dan  bawahan terjalin maka penghasilan bukan satu-satunya 

prioritas pekerja dalam bekerja.  

5. Keseimbangan antara beban kerja dan penghasilan. Ketika seorang karyawan 

merasa memperoleh penghasilan yang seimbang dengan pekerjaan yang 

menjadi tugas dan tanggung jawab kerja, maka pekerja yang bersangkutan 

akan bekerja secara maksimal. 
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Sementara Equity ini terkait dengan sesuatu masukan dan keluaran. 

Adam’s dalam Robbins (2002:66-67) dalam “Equity Theory” menyatakan bahwa 

ekuitas merupakan sebuah relasi terhadap sebuah sistem. Masukan merupakan hal 

yang diberikan (contohnya; pengalaman, pendidikan dan pekerjaan). Selanjutnya 

keluaran merupakan timbal baik dari hal yang telah diinvestasikan dalam 

lingkungan pekerjaan. Ketidakseimbangan terjadi ketika salah satu pihak merasa 

tidak adanya timbal balik yang sesuai.  Terkait dengan ketidakseimbangan maka 

ada 4 rumusan yaitu:  

a. Ketika ketidakseimbangan memunculkan ketegangan 

b. Ketika sejumlah ketegangan terjadi besarannya merupakan bentuk 

ketidakpuasan 

c. Ketika ketidakseimbangan menurunkan keinginan seorang individu dalam 

berkontribusi  

d. Ketika kekuatan motivasi dapat mengurangi ketidakseimbangan yang terjadi  

  

1.5.4 Teori Pelanggaran Harapan 

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel 

tingkat konflik dengan variabel kinerja pegawai.  Pemahaman yang dibawa oleh 

teori tersebut memberikan penjelasan bahwa konflik sebenarnya dapat muncul 

dari adanya kerenggangan hubungan atau munculnya jarak tertentu (spatial), 

karena ada suatu harapan yang dilanggar.  Ketika harapan-harapan dilanggar maka 

akan menimbulkan reaksi sesuai karakteristik pelaku pelanggaran. Menurut 

Berger, Roloff dan Roskos-Ewoldsen (2014:399), konflik negatif yang berulang-
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ulang dapat melemahkan orang dan hubungan, konflik seperti itu mengikis 

kepuasan dan komitmen dalam hubungan, menggerogoti kohesi dan prestasi 

kelompok kerja, menambah kecemasan dan depresi, serta melemahkan sistem 

kekebalan.  Dalam hal konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan di Polines, 

reaksi yang mungkin timbul adalah penurunan semangat kerja yang berakibat 

pada penurunan kinerja pegawai. 

Pembahasan tentang teori-teori konflik tampaknya tidak dapat dipisahkan 

dari semua kajian tentang konflik. Keberadaan teori-teori konflik pada bagian ini 

sebenarnya hanya digunakan layaknya sekop untuk menggali pemahaman dan alat 

untuk menganalisis fenomena tertentu, termasuk konflik. Karena itu, bagian 

pembahasan tentang teori konflik merupakan bagian yang relatif penting untuk 

memberikan gambaran, pandangan, dan analisis terhadap semua peritiwa yang 

ada. Pandangan tentang konflik kelompok atau konflik antarkelompok setidaknya 

harus dibahas melalui teori dari berbagai perspektif ilmu, seperti  psikologi, 

komunikasi, dan mungkin juga sosiologi, agar mendapatkan pandangan yang 

lebih dalam dan komprehensif. 

Teori Pelanggaran Harapan (Expectancy Violation Theory), yang 

dikembangkan oleh Burgoon (1978) dalam West & Turner (2008:154), 

tampaknya dapat digunakan untuk memahami konflik yang sedang terjadi antara 

pimpinan dan pegawai di Polines. Teori Pelanggaran Harapan pada dasarnya 

memberikan pemahaman tentang munculnya jarak atau kerenggangan hubungan 

(spatial) jika dalam hubungan tersebut ada suatu harapan yang dilanggar oleh 

pihak tertentu. 
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Teori ini bertolak dari keyakinan bahwa kita memiliki harapan-harapan 

tertentu tentang bagaimana orang lain sepatutnya berperilaku ketika berinteraksi 

dengan kita. Kepatutan tindakan tersebut pada prinsipnya diukur berdasarkan 

norma-norma sosial yang berlaku atau berdasarkan field of experience kita. 

Terpenuhi atau tidaknya ekspektasi ini akan memengaruhi cara interaksi kita 

dengan mereka, bagaimana kita menilai mereka, dan bagaimana kelanjutan 

hubungan kita dengan mereka. Teori ini berasumsi bahwa setiap orang memiliki 

harapan-harapan tertentu pada perilaku nonverbal orang lain. Jika harapan 

tersebut dilanggar maka orang akan bereaksi dengan memberikan penilaian positif 

atau negatif sesuai karakteristik pelaku pelanggaran tersebut.  

Namun teori Pelanggaran Harapan tidak dapat digunakan secara tuntas 

untuk mengkaitkan antara konflik dengan kinerja.  Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan proses konflik yang dibuat oleh Robbins (2002:201) untuk melihat 

hubungan dan pengaruh antara konflik dan kinerja.  Berikut adalah 

skema/diagram proses konflik yang memengaruhi kinerja menurut Robbins. 

 

Gambar 1.3 

Proses Konflik menurut Stephen P. Robbins (2002:201) 

 

Kondisi awal: 
• Komunikasi 
• Struktur 
• Faktor  

pribadi 
 

Dirasakan 
sebagai konflik 

Konflik nyata 

Pemindahan 
konflik 

Peningkatan 
kinerja 

 

Penurunan 
kinerja 
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Tahap I: Oposisi Potensial 

Tahap pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan 

kesempatan timbulnya sebuah konflik.  Kesempatan-kesempatan ini tidak harus 

mengarah langsung pada konflik, namun salah satu dari kondisi tersebut harus ada 

untuk timbulnya konflik.  Secara sederhana, kondisi ini (yang juga dapat 

dipandang sebagai penyebab atau sumber konflik) telah dipadatkan menjadi tiga 

kategori umum, yakni: komunikasi, struktur, dan faktor pribadi. 

 

Tahap II:  Kognisi dan Personalisasi 

Jika kondisi-kondisi yang disebutkan pada tahap I menyebabkan frustasi, barulah 

kemudian potensi bagi oposisi disadari dalam tahap kedua ini.  Kondisi awal 

dapat mengarah pada terjadinya konflik hanya jika satu pihak atau lebih 

dipengaruhi, dan dikognisi oleh konflik tersebut. 

 

Tahap III:  Perilaku 

Tahap ini merupakan tahap dimana perilaku penanganan konflik paling banyak 

dimulai.  Begitu konflik terlihat nyata, pihak-pihak tersebut akan mengembangkan 

suatu metode untuk menangani konflik tersebut.  Konflik yang nyata meliputi 

seluruh perilaku, mulai dari yang hampir tak kentara, tidak langsung, dan bentuk 

interferensi langsung yang dikendalikan dengan ketat dan agresif. 
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Tahap IV:  Hasil 

Kondisi saling memengaruhi antara perilaku konflik yang nyata dengan perilaku 

penanganan konflik menghasilkan konsekuensi.  Konflik akan menjadi fungsional 

apabila konflik tersebut memberikan perbaikan terhadap kinerja, sebaliknya 

kinerja dapat dihambat oleh konflik dan hasilnya menjadi disfungsional. 

 

1.5.5 Kerangka Konseptual 

1.5.5.1 Perspektif dalam Komunikasi Organisasi 

Seperti dijelaskan Pamela-Zalabak (2006:30-41) bahwa ada tiga perspektif 

mengenai komunikasi organisasi, yaitu: 

a. Perspektif Fungsional atau Obyektif 

Berdasarkan perspektif ini, organisasi berarti struktur. Pendekatan ini 

berpendapat dunia terdiri dari hal-hal yang konkret dan nyata, karenanya yang 

menjadi penekanan adalah struktur yang memandu perilaku dalam organisasi. 

Organisasi sebagai satu sistem komunikasi yang berperan untuk menghasilkan 

sesuatu, khususnya dalam pencapaian organisasi. Sistem komunikasi yang 

dijalankan memegang peranan yang penting dalam menyatukan sistem dan sub-

subsistem. Perspektif ini menekankan pada definisi komunikasi organisasi sebagai 

pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan 

bagian dari suatu organisasi. Komunikasi organisasi cenderung menekankan pada 

kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu batas organisasional. 

Fokusnya adalah menerima, menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi 

dalam suatu konteks. Komunikasi organisasi dipandang sebagai alat dalam 
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memberikan perintah dan kontrol. Komunikasi dalam perspektif ini lebih bersifat 

formal. Komunikasi juga dipandang sebagai alat untuk merekayasa atau 

mengkonstruksikan organisasi yang memungkinkan individu (anggota organisasi) 

beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Organisasi dianggap sebagai suatu 

struktur atau wadah yang telah ada sebelumnya, maka komunikasi dapat dianggap 

sebagai “suatu substansi nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping 

dalam suatu wadah” (Putnam,1983: 39). Fungsi-fungsi komunikasi lebih khusus 

meliputi pesan-pesan mengenai pekerjaan, pemeliharaan, motivasi, integrasi, dan 

inovasi (Farace, Monge&Russell, 1977:56-57 dalam Pace, 2006:34).  

 

b. Perspektif Meaning-centered atau Intepretif  

Perspektif ini mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai proses 

penciptaan makna atas interaksi, perilaku-perilaku diantara unit-unit organisasi. 

Dalam perspektif ini memandang komunikasi organisasi sebagai sebuah proses. 

Perspektif subyektif memandang organisasi sebagai kegiatan yang terdiri dari 

tindakan-tindakan, interaksi-interaksi dan transaksi-transaksi yang melibatkan 

orang-orang dalam organisasi. Dalam perspektif ini memfokuskan pada 

bagaimana individu anggota organisasi bertransaksi dan kemudian memberi 

makna terhadap peristiwa komunikasi yang terjadi. Makna pesan dinegosiasikan 

antar anggota organisasi. Makna muncul dan berkembang dalam interaksi yang 

berlangsung antara anggota organisasi yang melibatkan konteks dan waktu. 

Komunikasi dalam hal ini meliputi pada transaksi verbal dan non verbal yang 

sedang terjadi. Perspektif ini menekankan peranan “orang-orang” dan “proses” 
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dalam menciptakan makna. Makna tersebut tidak hanya pada orang tetapi juga 

dalam “transaksi” itu sendiri. Dalam arti lain, bagaimana anggota organisasi 

berperilaku akan bergantung kepada makna tersebut bagi mereka. Organisasi 

dipandang sebagai budaya. Budaya organisasi dihasilkan melalui interaksi 

bersama dari anggota-anggotanya yang kemudian disepakati, dikembangkan dan 

dikokohkan secara berkesinambungan. Proses penyampaian informasi, interaksi 

antar pegawai dan perilaku-perilaku anggota organisasi inilah yang nantinya akan 

dipersepsikan dan dimaknai bersama.   

 

c. Perspektif Kritikal 

Kajian dalam pandangan ini melihat hubungan antara atasan-bawahan 

dalam masyarakat kapitalis. Perspektif ini melihat bagaimana unsur dominasi 

pimpinan terhadap bawahan. Bagaimana pimpinan menentukan peraturan dan 

struktur komunikasi yang harus dijalankan. Organisasi dipandang sebagai 

instrumen penindasan. Memfokuskan perhatian pada anggota organisasi yang 

tertindas (pekerja, perempuan, kaum minoritas).  Perspektif ini juga mempelajari 

tentang bagaimana ekonomi, sosial dan komunikasi membangun suatu kekuatan 

dan kekuasaan.   

Dalam penelitian yang dilakukan di Polines memandang komunikasi 

organisasi melalui perspektif meaning-centered atau intepretif yang menfokuskan 

pada bagaimana individu atau anggota organisasi bertransaksi, berinteraksi dan 

berperilaku yang kemudian memberikan makna bersama terhadap peristiwa 

komunikasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut. 
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1.5.5.2 Komunikasi  Antar pribadi 

a. Pengertian Komunikasi Antar pribadi 

Komunikasi merupakan suatu proses yang berkembang, yaitu dari yang 

bersifat impersonal menjadi antar pribadi. Artinya, adanya peningkatan hubungan 

di antara para pelaku komunikasi. Seringkali pertemuan antar pribadi diawali 

dengan pembicaraan pada masalah-masalah yang bersifat umum, seperti: umur, 

tempat tinggal, pendidikan, asal daerah dan sebagainya, pada akhirnya 

pembicaraan tersebut berkembang pada masalah-masalah yang lebih spesifik, 

seperti: kebiasaan dan kesukaan, situasi tersebut menunjukkan adanya komunikasi 

antar pribadi. Menurut The Oxford English Dictionary (1989, Vol. III, p.578), 

komunikasi didefinsikan sebagai proses penyampaian, membawa atau pertukaran 

gagasan, pengetahuan, informasi dan lain sebagainya (dalam bentuk percakapan, 

tulisan ataupun tanda). 

Berdasarkan asal katanya maka komunikasi memiliki arti berbagi, 

berusaha, mencapai suatu persamaan. Selanjutnya  Hewes dan Planalp (Hargie & 

Dickson, 2004:201) berdasarkan pengertiannya maka komunikasi terkait dengan: 

1. Intersubjectiveity yaitu benar-benar berupaya memahami orang lain dan 

sebaliknya dipahami orang lain. 

2. Akibat yaitu diharapkan melalui pesan yang dibawa/ disampaikan 

membawa perubahan pada pikiran, perasaan dan perilaku.  
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Komunikasi antar pribadi ini terus menerus terjadi selama proses 

kehidupan manusia. Komunikasi antar pribadi dapat diibaratkan sebagai urat nadi 

kehidupan manusia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana bentuk dan corak 

kehidupan manusia di dunia ini seandainya tidak ada komunikasi antar pribadi. 

Agar komunikasi dapat efektif, dibutuhkan kesediaan setiap individu yang terlibat 

dalam aktivitas komunikasi untuk menyertakan dedikasi emosional dalam 

membangun iklim relasi yang komunikatif satu sama lain.  

Mark L. Knapp dan John Augustine Daly dalam Handbook of 

Interpersonal Communication (Ramaraju,S., 2012:95) menyatakan bahwa 

komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membangun 

hubungan antara manusia baik melalui komunikasi tertulis maupun verbal. Pada 

umumnya komunikasi antar pribadi berfungsi untuk mendengarkan, menyatakan 

dan mengungkapkan resolusi konflik. 

Sementara Stewart & Angelo (dalam Ramaraju,S., 2012:98) menyatakan 

komunikasi secara antar pribadi melalui cara berikut sebuah hubungan timbal 

balik, proses membangun secara bersama, dan tidak memaksakan orang lain 

melakukan seperti yang dikehendaki salah satu pihak. Selanjutnya Michael Cody 

(dalam Ramaraju, S., 2012:105) mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi 

merupakan suatu pertukaran simbol yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

secara antar pribadi.  

Komunikasi antar pribadi yang diharapkan adalah hubungan yang 

menyebabkan individu dapat saling mengungkapkan diri tanpa rasa canggung dan 

curiga, sehingga individu akan semakin cermat dalam mempersepsi individu lain, 
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dan semakin efektif hubungan yang berlangsung diantara mereka (Saudia, 

2006:1). 

De Vito (1997:23) menjelaskan komunikasi antar pribadi sebagai 

pengiriman pesan-pesan dari seorang atau sekelompok orang (komunikator) dan 

diterima oleh orang yang lain (komunikan) dengan efek dan umpan balik yang 

langsung, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan 

umpan balik segera. Komunikasi antar pribadi juga menuntut adanya tindakan 

saling memberi dan menerima di antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. 

Dengan kata lain para pelaku komunikasi saling bertukar informasi, pikiran, 

gagasan, dan sebagainya (Rakhmat, 2001:42). Konflik antar pribadi erat 

hubungannya dengan kenyataan bahwa belum bisa menerima diri kita, orang lain, 

maupun perbedaan yang ada. Untuk dapat memiliki kemampuan komunikasi dan 

antar pribadi yang baik, penerimaan diri adalah langkah pertama dan paling 

esensial. Berdoa, meditasi, yoga, membaca, atau beristirahat, merupakan beberapa 

contoh langkah untuk menerima diri dengan jalan menjaga keseimbangan antar 

aksi dan reaksi diri terhadap dunia. Satu cara yang sering saya lakukan untuk tetap 

berada dalam kendali adalah berbicara kepada diri sendiri. 

Komunikasi dapat dibedakan dalam dua pola tipe komunikasi yakni tipe 

komunikasi verbal dan tipe komunikasi non verbal. Tipe komunikasi verbal yakni 

tipe komunikasi dengan menggunakan bahasa, sedang tipe komunikasi non verbal 

yaitu tipe komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh. Komunikasi adalah 

dialog verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh manusia. Komunikasi 

terjadi setiap saat baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.  
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Komunikasi antar individu dikenal dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi 

antar pribadi dinyatakan efektif apabila pertemuan komunikasi merupakan hal 

yang menyenangkan bagi komunikan, bila hal ini terjadi maka komunikasi lebih 

efektif dan saling menyukai. Banyak hal yang menyebabkan komunikasi menjadi 

efektif akan tetapi yang lebih penting adalah hubungan personal yang terbagi 

menjadi beberapa bentuk. Komunikasi antar pribadi (sambung rasa antar manusia) 

adalah komunikasi yang berbentuk tatap muka (face-to-face). 

 

b. Karakteristik-karakteristik Efektivitas Komunikasi Antar pribadi 

Menurut DeVito (1997:259-267) karakteristik-karakteristik efektivitas 

komunikasi antar pribadi dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: 

1. Perspektif Humanistik 

Menekankan   pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-

kualitas lain yang menciptakan interaksi yang bermakna, jujur, dan memuaskan.  

Ancangan ini dimulai dengan kualitas-kualitas umum yang menurut para filsuf 

dan humanis menentukan terciptanya hubungan antarmanusia yang superior 

(misalnya kejujuran, keterbukaan, dan sikap positif).  Dari kualitas-kualitas umum 

ini, kita kemudian dapat menurunkan perilaku-perilaku spesifik yang menandai 

komunikasi antarpribadi yang efektif. 

a) Keterbukaan 

Sifat keterbukaan tentang komunikasi antar pribadi, yaitu:  

1) Bahwa kita harus terbuka pada orang–orang yang berinteraksi. Hal ini tidak 

berarti bahwa serta merta menceritakan semua latar belakang kehidupan, namun 
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yang paling penting ada kemauan untuk membuka diri pada masalah–masalah 

umum. Di sini orang lain akan mengetahui pendapat, pikiran dan gagasan kita, 

sehingga komunikasi akan mudah dilakukan. 

2) Keterbukaan menunjukkan pada kemauan diri untuk memberikan tanggapan 

terhadap orang lain dengan jujur dan terus terang tentang segala sesuatu yang 

dikatakannya. Demikian pula sebaliknya, orang lain memberikan tanggapan 

secara jujur dan terbuka tentang segala sesuatu yang dikatakan. Di sini 

keterbukaan diperlukan dengan cara memberi tanggapan secara spontan dan tanpa 

dalih terhadap komunikasi dan umpan balik orang lain. Tentunya, hal ini tidak 

dapat dengan mudah dilakukan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman orang 

lain, seperti marah atau tersinggung. 

 

b) Empati 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada peranan 

atau posisi orang lain. Dalam arti bahwa seseorang secara emosional maupun 

intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain. Dengan  

empati seseorang berusaha melihat dan merasakan seperti yang dilihat dan 

dirasakan orang lain. 

 

c) Perilaku Supportif 

Komunikasi antar pribadi akan efektif bila dalam diri seseorang ada perilaku 

suportif. Artinya, seseorang dalam menghadapi suatu masalah tidak bersikap 

bertahan (defensif).  Keterbukaan dan empati tidak dapat berlangsung dalam 
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suasana yang tidak suportif, yakni: deskriptif, spontanitas dan profesionalisme. 

Sebaliknya dalam perilaku defensif ditandai dengan sifat–sifat: evaluasi, strategi 

dan kepastian. 

 

d) Perilaku Positif 

Komunikasi antar pribadi akan efektif bila memiliki perilaku positif. Sikap positif 

dalam komunikasi antar pribadi menunjuk paling tidak pada dua aspek, yaitu: 

1) Komunikasi antar pribadi akan berkembang bila ada pandangan positif 

terhadap diri sendiri. 

2) Mempunyai perasaan positif terhadap orang lain dan berbagai situasi 

komunikasi. 

 

e) Kesamaan 

Kesamaan dalam komunikasi antar pribadi ini mencakup dua hal, yaitu: 

1) Kesamaan bidang pengalaman diantara para pelaku komunikasi. Artinya, 

komunikasi antar pribadi umumnya akan lebih efektif bila para pelakunya 

memiliki nilai, sikap, perilaku dan pengalaman yang sama. Hal ini tidak berarti 

bahwa ketidaksamaan tidaklah komunikatif. 

2) Kesamaan dalam percakapan di antara para pelaku komunikasi, memberi 

pengertian bahwa dalam komunikasi antar pribadi harus ada kesamaan dalam hal 

mengirim dan menerima pesan. 
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2. Perspektif Pragmatis 

Menekankan pada kesegaran interaksi, dan secara umum, kualitas-kualitas 

yang menentukan pencapaian tujuan yang spesifik.  Ancangan ini berawal dari 

keterampilan spesifik yang dari riset diketahui efektif dalam komunikasi 

antarpribadi, kemudian mengelompokkan keterampilan-keterampilan ini ke dalam 

kelas-kelas perilaku umum, misalnya keterampilan manajemen interaksi atau 

keterampilan orientasi lainnya. 

 

a) Bersikap Yakin (Percaya Diri) 

Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila seseorang mempunyai keyakinan 

diri. Dalam arti bahwa seorang tidak merasa malu, gugup atau gelisah 

menghadapi orang lain. Dalam berbagai situasi komunikasi, orang yang 

mempunyai sifat semacam ini akan bersikap luwes dan tenang, baik secara verbal 

maupun non verbal. 

 

b) Kebersamaan 

Seseorang bisa meningkatkan efektivitas komunikasi antar pribadi dengan orang 

lain bila ia bisa membawa rasa kebersamaan. Orang yang memiliki sifat ini, bila 

berkomunikasi dengan orang lain akan memperhatikannya dan merasakan 

kepentingan orang lain. 

 

 

 



41 
 

c) Manajemen Interaksi 

Seseorang yang menginginkan komunikasi yang efektif akan mengontrol dan 

menjaga interaksi agar dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga tidak 

seorang pun merasa diabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan mengatur isi, 

kelancaran dan arah pembicaraan secara konsisten. Dan biasanya, dalam 

berkomunikasi orang yang memiliki sifat semacam ini akan menggunakan pesan-

pesan verbal dan non verbal secara konsisten pula. 

 

d) Perilaku Ekspresif 

Perilaku ekspresif memperlihatkan keterlibatan seseorang secara sungguh-

sungguh dalam berinteraksi dengan orang lain.  Perilaku ekspresif ini hampir 

sama dengan keterbukaan, mengekspresikan tanggung jawab terhadap perasaan 

dan pikiran seseorang, terbuka pada orang lain dan memberikan umpan balik yang 

relevan. Orang yang berperilaku ekspresif akan menggunakan berbagai variasi 

pesan baik secara verbal maupun non verbal, untuk menyampaikan keterlibatan 

dan perhatiannya pada apa yang sedang dibicarakan. 

 

e) Orientasi pada Orang lain 

Untuk mencapai efektivitas komunikasi, seseorang harus memiliki sifat yang 

berorientasi pada orang lain. Artinya adalah kemampuan seseorang untuk 

beradaptasi dengan orang lain selama berkomunikasi antar pribadi. Tentunya, 

dalam hal ini seseorang harus mampu melihat perhatian dan kepentingan orang 

lain. selain itu, orang yang memiliki sifat ini harus mampu merasakan situasi dan 
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interaksi dari sudut pandang orang lain serta menghargai perbedaan orang lain 

dalam menjelaskan suatu hal. 

 

Dari kedua perspektif tersebut, yang akan dijadikan indikator untuk 

menunjukkan kualitas dalam komunikasi antar pribadi yang terjadi antara atasan 

dan bawahan adalah perspektif humanis, mengingat dalam perspektif tersebut 

dapat menunjukkan kualitas-kualitas umum yang kemudian dapat menurunkan 

perilaku-perilaku spesifik yang menandai komunikasi antarpribadi yang efektif. 

 

c. Arah Komunikasi dalam Organisasi 

Menurut Robbins (2002:148), komunikasi dapat berjalan secara vertikal 

maupun lateral (horisontal).  Kaitannya dengan komunikasi antara atasan dan 

bawahan, dimensi vertikal dapat dibagi menjadi 2 arah, yaitu ke bawah dan ke 

atas. 

1. Ke Bawah 

Komunikasi yang berlangsung dari tingkatan tertentu dalam suatu 

kelompok atau organisasi ke tingkatan yag lebih rendah disebut komunikasi ke 

bawah.  Pola komunikasi ke bawah digunakan oleh para pemimpin perusahaan 

untuk mencapat tujuannya, seperti memberikan instruksi kerja, menginformasikan 

suatu peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku kepada anak buahnya, 

menentukan masalah-masalah yang perlu perhatian, dan memberikan umpan balik 

terhadap kinerja. 
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2. Ke Atas 

Komunikasi ke atas mengalir ke tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu 

kelompok atau organisasi.  Pola ini digunakan untuk memberikan umpan balik 

kepada pimpinan yang di atas, menginformasikan kepada mereka tentang 

kemajuan dalam menuju sasaran kerja, dan menyampaikan masalah yang terjadi 

saat ini.  Komunikasi dalam bentuk ini membantu para pimpinan untuk selalu 

peka terhadap perasaan karyawan akan pekerjaan mereka, rekan kerja, dan 

perusahaan pada umumnya.  Para pimpinan bergantung kepada komunikasi ini 

untuk mendapatkan gagasan guna berhubungan dengan ide-ide tentang bagaimana 

meningkatkan kinerja. 

 

1.5.5.3 Konflik  

a. Pengertian Konflik 

Banyak definisi tentang konflik yang diberikan oleh ahli manajemen. Hal 

ini tergantung pada sudut tinjauan yang digunakan dan persepsi para ahli tersebut 

tentang konflik dalam organisasi. Namun, di antara makna-makna yang berbeda 

itu nampak ada suatu kesepakatan, bahwa konflik dilatarbelakangi oleh adanya 

ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status, dan budaya. 

Definisi di bawah ini menunjukkan perbedaan-perbedaan dimaksud: 

A. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977:205), konflik merupakan 

warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat 

daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan 

pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. 
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B. Menurut Gibson, et al (1997:437), hubungan selain dapat menciptakan 

kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini 

terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau 

tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. 

C. Menurut Robbins (2002:199), keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan 

oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya 

konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap 

tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam 

organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. 

D. Menurut Minnery (1985:335), Konflik organisasi merupakan interaksi antara 

dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, 

namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan. 

E. Menurut Canary, Cupach, dan Messman (1995) dalam Berger, Roloff, dan 

Roskos-Ewoldsen (2014:390), konflik adalah perjuangan diantara dua pihak 

atau lebih yang saling bergantung, yang memiliki tujuan atau merasakan 

adanya ketidakcocokan dalam tujuan mereka. 

Terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya, konflik merupakan 

suatu gejala dimana individu atau kelompok menunjukkan sikap atau perilaku 

“bermusuhan” terhadap individu atau kelompok lain, sehingga memengaruhi 

kinerja dari salah satu atau semua pihak yang terlibat.  

Keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu 

atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari bahwa telah terjadi konflik di dalam 

organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, 
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jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah terjadi konflik, 

maka konflik tersebut menjadi suatu kenyataan. 

 

b. Pandangan Terhadap Konflik 

Ada dua pandangan terhadap peran konflik dalam kelompok atau 

organisasi. Ada yang berpendapat bahwa konflik harus dihindari atau 

dihilangkan, karena jika dibiarkan maka akan merugikan organisasi. Berlawanan 

dengan ini, pendapat lain menyatakan bahwa jika konflik dikelola sedemikian 

rupa maka konflik tersebut akan membawa keuntungan bagi kelompok dan 

organisasi. Pertentangan pendapat ini oleh Robbins (2002:199) disebut sebagai 

the Conflict Paradox, yaitu pandangan bahwa di satu sisi konflik dianggap dapat 

meningkatkan kinerja kelompok, namun di sisi lain kebanyakan kelompok dan 

organisasi berusaha untuk meminimalisir konflik. Dalam uraian di bawah ini 

disajikan beberapa pandangan tentang konflik, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Robbins (2002:200-201). 

1. Pandangan Tradisional (The Traditional View).  

Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan harus 

dihindari. Untuk memperkuat konotasi negatif ini, konflik disinonimkan dengan 

istilah violence, destruction, dan irrationality. Pandangan ini konsisten dengan 

sikap-sikap yang dominan mengenai perilaku kelompok dalam dasawarsa 1930-an 

dan 1940-an. Konflik dilihat sebagai suatu hasil disfungsional akibat komunikasi 

yang buruk, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan di antara orang-orang, dan 

kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. 
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2. Pandangan Hubungan Manusia (The Human Relations View). 

Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar 

terjadi dalam semua kelompok dan  organisasi.  Konflik merupakan sesuatu yang 

tidak dapat dihindari, karena itu keberadaan konflik harus diterima dan 

dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja 

organisasi. Pandangan ini mendominasi teori konflik dari akhir dasawarsa 1940-

an sampai pertengahan 1970-an. 

 

3. Pandangan Interaksionis (The Interactionist View).  

Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik, atas dasar suatu 

asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi, cenderung 

menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut 

aliran pemikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimun secara 

berkelanjutan sehingga kelompok tetap bersemangat (viable), kritis-diri (self-

critical), dan kreatif.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pandangan hubungan 

kemanusiaan dalam memandang konflik, karena dianggap bahwa dalam setiap 

keberlangsungan sebuah organisasi keberadaan konflik tidak dapat dihindari.  

Setiap saat ketegangan dapat saja muncul, baik antar individu maupun antar 

kelompok dalam organisasi. 
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c. Tipe dan Sifat Konflik Dalam Ilmu Komunikasi 

Apabila membicarakan konflik dengan segala implikasinya, maka tipe-tipe 

konflik atau jenis-jenis konflik juga harus dikaji sebagai bekal untuk mendalami 

dan memahami konflik secara menyeluruh. Disiplin ilmu komunikasi, sebagai 

bagian dari ilmu sosial, rupanya juga memberikan kajian khusus tentang bentuk-

bentuk konflik dan sifat-sifat konflik yang biasanya melingkupi interaksi sosial 

tersebut. Banyak ahli komunikasi yang membeberkan tentang masalah tipe dan 

sifat konflik. Pemahaman yang baik tentang tipe dan sifat konflik menjadi suatu 

bagian yang tidak dapat dilepaskan ketika harus mengkaji konflik secara lebih 

dalam. 

Secara khusus ilmu komunikasi juga mengklasifikasikan konflik dalam 

beberapa bentuk tertentu, walaupun sebenarnya klasifikasi yang digunakan dalam 

ilmu komunikasi tidak sedetail klasifikasi yang diberikan disiplin ilmu yang lain. 

Pembagian konflik paling sederhana diberikan oleh dua orang pakar komunikasi 

dari Amerika Serikat, Steven A. Beebe dan Susan J. Beebe (2001:221-222) 

membagi konflik menjadi dua kategori  besar yaitu, konflik konstruktif dan 

konflik destruktif. Konflik konstruktif merupakan bentuk konflik yang memiliki 

sifat saling kerjasama dalam membangun dan mengatasi perbedaan yang ada. Di 

lain pihak, konflik destruktif merupakan bentuk konflik yang memiliki sifat 

merusak dan memperbesar perbedaan yang ada, sehingga pada akhirnya 

cenderung tidak bisa diperbaiki. Klasifikasi konflik yang diberikan Beebe dan 

Beebe tampaknya lebih cenderung menggambarkan konflik dari pengaruhnya 

mengatasi perbedaan dan sifat yang melekat pada perselisihan tersebut. Hal ini 
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tampaknya membuat penjelasan Beebe dan Beebe tampaknya sudah cukup 

mewakili pembagian konflik oleh ilmu komunikasi secara umum. 

Selain itu, Judith N. Martin dan Thomas K. Nakayama, dua orang pakar 

komunikasi dari Universitas Arizona, ikut serta mengklasifikasikan konflik 

berdasarkan ilmu komunikasi. Meskipun secara umum klasifikasi dari Martin dan 

Nakayama berbeda dengan klasifikasi yang diberikan Beebe dan Beebe, namun 

pada hekekatnya tetap tidak memiliki perbedaan yang berarti.  

Martin dan Nakayama (2007:381-382) membagi konflik menjadi lima 

kategori besar.  

1. Konflik Afektif merupakan konflik yang terjadi tatkala individu menyadari 

bahwa emosi dan perasaannya menjadi tidak sesuai dengan milik orang lain.  

2. Konflik Kepentingan merupakan bentuk konflik yang menggambarkan situasi 

orang yang sedang mengajar tujuan-tujuan yang sama dengan cara-cara yang 

sangat bertentangan, sehingga memunculkan ketegangan. 

3. Konflik Nilai merupakan tipe konflik yang relatif serius karena melibatkan 

orang-orang yang berbeda secara ideologi terhadap isu-isu tertentu.  

4. Konflik Kognitif menggambarkan situasi yang melibatkan dua orang yang 

memiliki persepsi dan proses yang tidak sebangun.  

5. Konflik Tujuan merupakan konflik yang terjadi karena ketidaksetujuan 

terhadap tujuan dan hasil akhir.  

Martin dan Nakayama pada dasarnya memberikan pandangan yang relatif 

luas tentang bagaimana ilmu komunikasi membagi konflik dalam beberapa bagian 

tertentu berdasarkan tujuan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam 
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konflik. Hal itu membuat ilmu komunikasi tampaknya setara dengan ilmu sosial 

yang lain dalam menjelaskan klasifikasi konflik. 

Paparan lebih lanjut tentang tipe-tipe konflik muncul dari pendapat Steven 

A. Beebe dan John T. Masterson. Penjelasan Beebe dan Masterson rupanya 

didasarkan pada keterangan yang diberikan ilmuwan komunikasi lain, bernama 

Gerald Milller dan Mark Steinberg. Miller dan Steinberg membagi konflik 

menjadi tiga tipe utama, yaitu: konflik semu (pseudo-conflict), konflik 

sederhana (simple conflict), dan konflik ego (ego conflict). Ketiga konflik 

tersebut rupanya diidentifikasi pada bentuk-bentuk kelompok kecil (dalam Beebe 

dan Masterson, 2003:260-264). 

Lebih lanjut, Miller dan Steiberg (dalam Beebe dan Masterson, 2003:260-

264) mulai menjelaskan tiga tipe konflik tersebut secara lebih dalam, yaitu:  

1. Konflik Semu (pseudo-conflict) merupakan bentuk konflik yang terjadi karena 

pengaruh kesalahpahaman kepada orang lain. Konflik semu (pseudo-conflict) 

sebenarnya terjadi antara individu yang pada awalnya setuju, namun karena 

munculnya bentuk-bentuk kesalahan komunikasi, kedua individu tersebut 

segera menyatakan tidak setuju.  

2. Konflik Sederhana (simple conflict) pada dasarnya merupakan bentuk konflik 

yang terjadi apabila individu atau seseorang tidak setuju pada isu tertentu. 

Sederhananya, ’konflik sederhana’ terjadi apabila dua individu tahu apa yang 

diinginkan orang lain, tapi sayangnya tujuan tersebut tidak dapat tercapai tanpa 

menghalangi orang lain mencapai tujuannya.  
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3. Konflik Ego (ego conflict) sebenarnya terjadi apabila individu menjadi sangat 

defensif karena mereka beranggapan bahwa ada seseorang yang menyerang 

secara pribadi. Keadaan seperti ini berkaitan langsung dengan emosi dan rasa 

pertahanan dalam diri individu karena bentuk pertahanan orang lain. 

Pendapat yang dikutip Beebe dan Masterson (2003:264) tentang 

pembagian konflik merupakan bentuk klasifikasi yang secara garis besar 

bertumpu pada komunikasi yang  melingkupi konflik tersebut. Perhatikan paparan 

Beebe dan Masterson tentang konflik semu, yang lebih banyak mengacu pada 

aspek komunikasi yang melingkupi konflik tersebut. Dengan demikian, Beebe dan 

Masterson (2003:264) lebih banyak melihat konflik melalui aspek komunikasi. 

Penjelasan tentang klasifikasi jenis konflik atau pembagian konflik 

membawa sebuah implikasi tentang pokok kajian baru tentang sifat-sifat konflik 

yang masih berkaitan dengan pembagian jenis konflik. Ronald B. Adler George 

Rodman memberikan pandangan mereka tentang sifat-sifat konflik secara umum. 

Penjelasan dua pakar komunikasi tersebut rasanya cukup mewakili pandangan 

ilmu komunikasi dalam membahas sifat-sifat konflik. Adler dan Rodman 

(2006:236-237) membagi sifat konflik  menjadi empat sifat umum:   

• Pertama, ekspresi perjuangan merupakan bentuk ekspresi kebencian yang 

diberikan oleh seseorang karena orang lain melakukan sesuatu yang tidak 

sepantasnya.  

• Kedua, merasakan ketidakcocokan tujuan merupakan sifat konflik yang 

muncul karena ada pihak-pihak tertentu yang merasakan munculnya 
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ketidaksesuaian tujuan dengan bentuk tujuan pihak lain, sehingga pada 

beberapa kasus tidak ada bentuk penyelesaian yang tersedia.  

• Ketiga, merasakan hadiah yang sangat langka merupakan bentuk sifat konflik 

yang membuat pihak-pihak yang terlibat merasakan adanya hadiah yang akan 

mereka dapatkan jika memenangkan konflik tersebut.  

• Keempat, saling ketergantungan menjadi sifat konflik yang membuat pihak-

pihak yang bertikai merasakan adanya perasaan saling tergantung dan saling 

membutuhkan.  

Keempat sifat konflik yang dijelaskan Adler dan Rodman (2006:236-237) 

sebenarnya merupakan sifat umum yang biasanya ditemukan dalam hampir semua 

konflik di semua ranah sosial. 

Perhatian tentang sifat dan karakteristik konflik juga diberikan oleh Maill. 

Karakteristik konflik yang diajukan oleh Maill digunakan oleh Celina Del Felice, 

dari Universitas Radboud, untuk mengamati dan menerangkan konflik yang 

terjadi di Argentina. Secara umum Maill (2004) membagi karakteristik konflik 

menjadi tiga sifat yang spesifik (dalam Del Felice 2008:76). Pertama, konflik 

biasanya bersifat asimetris terutama yang berhubungan dengan kekuatan dan 

status. Kedua, bentuk-bentuk konflik yang ada biasanya diperpanjang, sehingga 

digambarkan dalam bentuk siklus dan lonceng. Ketiga, bentuk-bentuk konflik 

yang diperpanjang biasanya mengganggu sisi kemasyarakatan secara lokal dan 

global. Tiga karakteristik konflik yang dikembangkan oleh Maill dan dijabarkan 

oleh Del Felice (2008:76) seakan membuka kenyataan bahwa memang pada 

beberapa kasus ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengulur-ulur waktu 



52 
 

penyelesaian konflik dengan kepentingan tertentu. Selain itu, Maill rupanya juga 

mengajukan pendapat tentang karakteristik konflik yang agak serupa dengan 

pendapat Adler dan Rodman bahwa konflik memiliki sifat dasar yang 

berhubungan dengan ’ketidaksesuaian’. 

Tipe-tipe konflik dan sifat-sifat konflik yang telah dijelaskan di atas pada 

dasarnya menunjukan bahwa ilmu – ilmu sosial, seperti komunikasi, menaruh 

perhatian yang sama terhadap konflik. Keduanya sedikit-banyak menjelaskan 

bahwa konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang berkaitan dengan aspek 

sosial individu dan komunikasi. Begitu pula konflik yang terjadi di Polines lebih 

masuk sebagai tipe konflik semu dimana individu yang terlibat konflik merasakan 

adanya kesalahpahaman yang terjadi satu sama lain hingga menyebabkan 

perbedaan tujuan.  Sedangkan sifat konflik yang teridentifikasi terjadi di Polines 

adalah adanya perasaan ketidakcocokan tujuan yang muncul karena ada pihak-

pihak tertentu yang merasakan munculnya ketidaksesuaian tujuan dengan bentuk 

tujuan pihak lain, sehingga pada beberapa kasus tidak ada bentuk penyelesaian 

yang tersedia. Aspek komunikasi dalam konflik menjadi perhatian dalam ilmu 

komunikasi. Meskipun terkadang tidak ada batasan yang jelas di dalam ilmu-ilmu 

sosial, seperti ilmu komunikasi, dalam memandang konflik. Keadaan seperti ini  

menunjukkan bahwa komunikasi berusaha keras memberikan pandangan tentang 

konflik sebagai bentuk interaksi sosial dan komunikasi yang terjadi dalam 

masyarakat. 
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d. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Konflik 

Menurut Robbins (2002:201), konflik muncul karena ada kondisi yang 

melatarbelakanginya (antecedent conditions). Kondisi tersebut, yang disebut juga 

sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu: komunikasi, 

struktur, dan variabel pribadi. 

• Komunikasi 

Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan 

kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber 

konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, 

pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran 

komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi 

anteseden untuk terciptanya konflik. 

• Struktur 

Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup: 

ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota 

kelompok, kejelasan jurisdiksi (wilayah kerja), kecocokan antara tujuan 

anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan 

derajat ketergantungan antara kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang 

mendorong terjadinya konflik. Makin besar kelompok, dan makin 

terspesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan  terjadinya 

konflik. 
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• Variabel Pribadi 

Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi: 

sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang 

menyebabkan individu memiliki keunikan (idiosyncrasies) dan berbeda 

dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian 

tertentu, misalnya, individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai 

rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial. Jika salah satu 

dari kondisi tersebut terjadi dalam kelompok, dan para karyawan menyadari 

akan hal tersebut, maka muncullah persepsi bahwa di dalam kelompok terjadi 

konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang dipersepsikan (perceived 

conflict). Kemudian jika individu terlibat secara emosional, dan mereka 

merasa cemas, tegang, frustrasi, atau muncul sikap bermusuhan, maka konflik 

berubah menjadi konflik yang dirasakan (felt conflict). Selanjutnya, konflik 

yang telah disadari dan dirasakan keberadaannya itu akan berubah menjadi 

konflik yang nyata, jika pihak-pihak yang terlibat mewujudkannya dalam 

bentuk perilaku. Misalnya, serangan secara verbal, ancaman terhadap pihak 

lain, serangan fisik, huru-hara, pemogokan, dan sebagainya. 

Proses timbulnya konflik, sebagaimana yang digambarkan oleh Robbins, 

mirip dengan tahap-tahap konflik yang digambarkan oleh Schermerhorn, et al. 

(1982:461), seperti yang disajikan di bawah ini (gambar 1.2). 

Berbeda dengan Robbins yang hanya menyebut tiga faktor dalam 

antecedent conditions, Schermerhorn, et al. merinci antecedent conditions 

menjadi lima faktor, yaitu: (1) ketidakjelasan peranan atau peranan yang mendua 
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(role ambiguities); (2) persaingan untuk mendapatkan sumberdaya yang terbatas; 

(3) rintangan-rintangan dalam komunikasi (communication barriers); (4) konflik 

sebelumnya yang tidak terselesaikan; dan (5) perbedaan-perbedaan individual, 

yang mencakup: perbedaan kebutuhan, nilai-nilai, dan perbedaan tujuan. 

 

Gambar 1.4 

 Tahap-tahap Konflik menurut Schermerhorn, et al. (1982:461) 

 

 

Selanjutnya, Kreitner dan Kinicki (1995:284-285) merinci lagi antecedent 

conditions itu menjadi 12 faktor sebagai berikut:  

1. Ketidakcocokan kepribadian atau sistem nilai; 

2. Batas-batas pekerjaan yang tidak jelas atau tumpang-tindih; 

3. Persaingan untuk memperoleh sumberdaya yang terbatas; 
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4. Pertukaran informasi atau komunikasi yang tidak cukup (inadequate 

communication); 

5. Kesalingtergantungan dalam pekerjaan (misalnya, seseorang tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaannya tanpa bantuan orang lain);  

6. Kompleksitas organisasi (konflik cenderung meningkat bersamaan dengan 

semakin meningkatnya susunan hierarki dan spesialisasi pekerjaan); 

7. Peraturan-peratuan, standar kerja, atau kebijakan yang tidak jelas atau tidak 

masuk akal; 

8. Batas waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak masuk akal sehingga sulit 

dipenuhi (unreasonable deadlines);  

9. Pengambilan keputusan secara kolektif (semakin banyak orang yang terlibat 

dalam proses pengambilan keputusan, semakin potensial untuk konflik); 

10. Pengambilan keputusan melalui konsensus; 

11. Harapan-harapan yang tidak terpenuhi (karyawan yang memiliki harapan yang 

tidak realistik terhadap pekerjaan, upah, atau promosi, akan lebih mudah 

untuk konflik); 

12. Tidak menyelesaikan atau menyembunyikan konflik. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (1995:286), manajer atau pimpinan 

organisasi harus proaktif untuk mengidentifikasikan keberadaan kondisi-kondisi 

tersebut dalam organisasinya, dan jika salah satu atau lebih dari kondisi itu 

muncul, maka ia harus segera mengambil tindakan, sebelum kondisi itu menjadi 

konflik terbuka atau konflik yang nyata (manifest conflict). Dengan cara seperti 

ini, diharapkan konflik tidak meluas ke seluruh organisasi dan akhirnya 



57 
 

memengaruhi kinerja karyawan. Untuk itulah maka manajer harus memiliki 

kemampuan untuk mengelola konflik, sehingga konflik tidak menjadi faktor yang 

mengancam keberlangsungan hidup organisasi, tetapi menjadi faktor yang 

fungsional untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

 

1.5.5.5 Kinerja Pegawai 

 Konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi/ perusahaan berpotensi 

menurunkan kinerja elemen atau karyawan yang berada di dalamnya sehingga 

tidak dapat berfungsi secara optimal. Penanganan konflik di lingkungan kerja 

(baik antara karyawan maupun karyawan dengan atasan ) perlu dilakukan secara 

efektif dan efisien sehingga tidak menghambat kinerja karyawan yang 

berpengaruh pada kinerja perusahaan secara menyeluruh juga. 

 

a. Pengertian Kinerja 

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, organisasi 

disusun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem 

kerja dan mekanisme kerja yang jelas. Sebagai ilustrasi, misi dan tugas pokok satu 

Departemen Pemerintahan dibagi habis ke dalam tugas pokok beberapa Direktorat 

Jenderal. Tugas pokok beberapa Direktorat, dan selanjutnya masing-masing 

dibagi habis oleh beberapa sub Direktorat, kemudian beberapa seksi, dan tugas 

pokok setiap seksi dilakukan oleh beberapa orang pegawai. Setiap orang dalam 

satu unit kerja mempunyai sasaran dan uraian tugas tertentu, sebagai bagian dari 

sasaran unit kerja dimaksud. 
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Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Selanjutnya, menurut Samsudin 

(2006:159) kinerja didefinisikan sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat 

dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang 

ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk  mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan. Rivai dan Sagala (2009:309) mengemukakan bahwa 

kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai  dengan perannya dalam perusahaan 

atau dengan kata lain kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.  

Kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas 

yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa 

baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Sering disalah tafsirkan 

sebagai upaya (effort), yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja 

diukur dari segi hasil. 

Fahmi (2010:20) bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 

organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented 

yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Amstron dan baron 

mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 

kontribusi ekonomi (Amstrong dan Baron, 1998:15). Lebih jauh kinerja adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program atau 
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pelaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning suatu organisasi). 

Supriyono (2010:281) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesanggupan serta waktu.  

Sementara, Mangkunegara (2011:50) menyatakan bahwa kinerja berasal 

dari kata Job Performance atau Actual Performance yang diartikan sebagai 

prestasi kerja baik dari sisi kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. Sementara, Soeprihantono (2000:89) memberi pengertian 

kinerja sebagai hasil kerja seseorang atau organisasi selama periode tertentu 

dibanding dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2002:105), kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Terkait dengan 

penilaian hasil maka Simamora (2004:76) juga  mengatakan bahwa kinerja adalah 

tingkat pencapaian karyawan atas persyaratan pekerjaan. Penilaian kinerja pada 

umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuntitatif dari kinerja 

pelaksanaan pekerjaan. 

Menurut Holland, Hecker, dan Steen (2003:79), kinerja dipengaruhi oleh 

faktor motivasi dan personality. Agar organisasi berfungsi secara efektif, maka 

organisasi tersebut harus mampu memberikan motivasi kepada orang-orangnya 
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yang di antaranya melalui bujukan/pemikat agar masuk dan bertahan di dalam 

organisasi, mereka harus melakukan tugas-tugas peran mereka dengan cara yang 

andal, dan mereka harus memberikan kontribusi spontan dan perilaku inovatif 

yang berada di luar tugas formal mereka. Tiga perilaku dasar itu hendaknya 

disertakan dalam penilaian kinerja. Selanjutnya, Samsudin (dalam Sudarma, 2011: 

104) menyatakan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik dapat 

meningkatkan pelayanan dan loyalitas organisasi dari karyawan.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya 

manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam kurun 

waktu tertentu, sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam upaya pencapaian 

tujuan. 

 

b. Indikator Kinerja 

Mahsun (2006:71) mengemukakan bahwa indikator kinerja (performance 

indicators) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure). 

Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, 

terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja 

secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-

indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif.  

Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada 

penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. 



61 
 

Adapun indikator kinerja karyawan menurut Wibowo (2008:77) dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Tujuan 

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang 

individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung 

makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan 

sebuah keinginan. 

b. Standar 

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan 

dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang 

diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu 

tujuan dapat tercapai. 

c. Umpan balik 

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur 

kemajuan kinerja, standar kerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik 

dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan 

perbaikan kinerja.  

d. Alat atau sarana  

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk 

membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan 

faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas 

pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat             
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diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin dapat 

melakukan pekerjaan. 

e. Kompetensi 

Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi 

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan 

lebih dari sekadar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan 

pekerjaannya dengan baik.  

f. Motif 

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif 

berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, 

menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan 

kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, 

menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang 

mengakibatkan disintensif. 

g. Peluang 

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya, 

Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan 

kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan 

untuk memenuhi syarat. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat 

perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia. Jika pekerja 

dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan 
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konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi 

syarat untuk berprestasi. 

Sedangkan menurut Dwiyanto (2002:50-51), indikator untuk mengukur 

kinerja meliputi : 

1)  Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, namun juga 

mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 

rasio antara input dan output. Konsep produktivitas diperluas pada seberapa besar 

pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator 

kinerja yang penting (Dwiyanto, 2002:50). 

2) Kualitas pelayanan 

Kinerja juga dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan 

organisasi publik terhadap masyarakat.  Karena sekarang ini, kualitas pelayanan 

menjadi cenderung penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan 

publik. Banyak terjadi kasus ketidakpuasan terhadap kualitas layanan dari suatu 

organisasi publik. Maka dari itu, kepuasan masyarakat terhadap layanan yang 

didapat, dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Penggunaan kepuasan 

masyarakat menjadi keuntungan karena informasi tentang kepuasan masyarakat 

seringkali tersedia secara mudah dan murah (Dwiyanto, 2002:50). 

3) Responsivitas organisasi 

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi 

kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke 

dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 
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indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2002:50-51). 

4) Responsibilitas organisasi 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau 

sesuai dengan kebijakan organisasi (Dwiyanto, 2002:51). 

5) Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. 

Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 

dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. 

Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik 

memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan organisasi itu dianggap benar 

sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.  

Penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik akan dapat membantu 

meningkatkan pelayanan dan loyalitas organisasional karyawan. Bernadin (dalam 

Dwiyanto, 2002:52) menyatakan bahwa indikator kinerja di antaranya adalah: 

a. Kualitas kerja yaitu kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan 

tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan karyawan. 

b. Kuantitas kerja yang diukur melalui persepsi karyawan terhadap jumlah 

aktivitas  yang ditugaskan beserta hasil. 
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c. Ketepatan waktu terkait dengan aktivitas yang diselesaikan secara tepat 

waktu. 

d. Efektivitas keefisiensian dan keefektivitasan dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

e. Kemandirian (melakukan fungsi kerja secara independen sesuai dengan 

fungsi dan tanggunjawab). 

f. Komitmen kerja (komitmen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan). 

 

Menurut Milkovich dan Boudreau (dalam Wahyuningsih, 2003:78) 

beberapa indikator kinerja diantaranya adalah: 

a. Tingkat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kinerja 

b. Pencapaian sasaran oleh pekerja  

c. Persyaratan kerja yang ditentukan. 

 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, manajemen perusahaan melakukan 

penilaian. Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang dipakai 

oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Dalam 

penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama periode 

waktu tertentu (Simamora, 2006:338). Penilaian kinerja seseorang harus 

dilakukan dengan rasional dan obyektif.  

Berdasarkan berbagai ukuran kinerja yang telah dikemukakan di atas, pada 

penelitian kinerja pelayanan ini, penulis menggunakan indikator: 
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1. Kualitas Kerja yaitu kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan 

tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas Kerja diukur melalui persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas 

yang ditugaskan beserta hasil. 

3. Disiplin Kerja meliputi ketepatan waktu terkait dengan aktivitas yang 

diselesaikan secara tepat waktu, dan efektivitas dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

 

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis 

a. Pengaruh Intensitas Komunikasi Antar Pribadi terhadap Kinerja 

Pegawai 

Dari penjelasan dalam kerangka teori dan kerangka konseptual di atas, 

dapat kita lihat bahwa efektifitas atau kualitas komunikasi antar pribadi yang 

terjadi dalam sebuah organisasi ditentukan oleh beberapa poin penting yaitu: 

keterbukaan, empati, perilaku supportif, perilaku positif, dan kesamaan.  Ketika 

terjadi keseimbangan diantara semua poin tersebut maka akan berdampak seorang 

individu merasa dihargai, dan yang bersangkutan akan merasa puas dan 

cenderung melakukan segala hal secara optimal.  Disebutkan dalam Teori 

Pertukaran Sosial didukung dengan teori Equity menyebutkan bahwa ada yang 

dipertukarkan antara komunikasi dan kinerja.  Ketika komunikasi antara pimpinan 

dan bawahan terjalin maka penghasilan bukan satu-satunya prioritas pekerja 

dalam bekerja.  Komunikasi yang baik akan memicu adanya timbal balik dari 
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pekerja dalam bekerja, seberapa besar seorang pekerja akan memberikan 

kontribusi bagi perusahaan atau biasa kita sebut dengan kinerja. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa baik 

buruknya komunikasi antar pribadi yang terjadi antara atasan dan bawahan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

 

b. Pengaruh Tingkat Konflik terhadap Kinerja Pegawai 

Konflik sebenarnya dapat muncul dari adanya kerenggangan hubungan 

atau munculnya jarak tertentu (spatial), karena ada suatu harapan yang dilanggar.  

Seperti dijelaskan dalam Teori Pelanggaran Harapan, ketika harapan-harapan 

dilanggar maka akan menimbulkan reaksi sesuai karakteristik pelaku pelanggaran.  

Pelanggaran harapan dapat terjadi apabila sering terjadi kesalahpahaman karena 

perbedaan pendapat, ketidakcocokkan kepribadian atau sistem nilai, pertukaran 

informasi atau komunikasi yang tidak cukup, dan harapan-harapan dalam 

pekerjaan yang tidak terpenuhi. 

Menurut Berger, Roloff dan Roskos-Ewoldsen (2014:399), konflik negatif 

yang berulang-ulang dapat melemahkan orang dan hubungan, konflik seperti itu 

mengikis kepuasan dan komitmen dalam hubungan, menggerogoti kohesi dan 

prestasi kelompok kerja, menambah kecemasan dan depresi, serta melemahkan 

sistem kekebalan.  Dalam hal konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan, 

reaksi yang mungkin timbul adalah penurunan semangat kerja yang berakibat 

pada penurunan kinerja pegawai.  Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa konflik 

yang terjadi dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
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Dari telaah teori dan studi empiris tersebut dapat dikemukakan suatu 

hubungan antara variabel intensitas komunikasi antar pribadi dan tingkat konflik  

terhadap kinerja pegawai yang digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.5 Kerangka konseptual Penelitian 

 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian, yang harus diuji validitasnya secara empiris. Berdasarkan kerangka 

pemikiran diatas, hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H1 :  Ada pengaruh positif antara intensitas komunikasi antar pribadi antara 

atasan dan bawahan terhadap kinerja pegawai. 

H2 :   Ada pengaruh negatif antara tingkat konflik antara atasan dan bawahan  

terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 

Intensitas 
Komunikasi Antar 

pribadi (X1) 

Tingkat Konflik 
(X2) 

 
 Kinerja  (Y) 
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1.8 Definisi Konseptual  

a. Intensitas Komunikasi Antar pribadi 

Variabel Intensitas Komunikasi Antar pribadi antara Atasan dan Bawahan 

adalah komunikasi yang menunjukkan kualitas dan kuantitas komunikasi 

antara pimpinan yang ada di Politeknik Negeri Semarang dengan bawahan 

atau karyawannya dan sebaliknya.  Menurut De Vito (1997:23), komunikasi 

antar pribadi merupakan pengiriman pesan-pesan dari seorang atau 

sekelompok orang (komunikator) dan diterima oleh orang yang lain 

(komunikan) dengan efek dan umpan balik yang langsung, dengan berbagai 

dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. 

 

b. Tingkat Konflik 

Variabel Tingkat Konflik antara Atasan dan Bawahan adalah tingkat konflik 

yang terjadi antara pimpinan di Politeknik Negeri Semarang dengan bawahan 

atau karyawannya dan sebaliknya.  Menurut Canary, Cupach, dan Messman 

(1995) dalam Berger, Roloff, dan Roskos-Ewoldsen (2014:390), konflik 

adalah perjuangan diantara dua pihak atau lebih yang saling bergantung, yang 

memiliki tujuan atau merasakan adanya ketidakcocokan dalam tujuan mereka. 

 

c. Kinerja Pegawai 

Rivai (2009:309) mengemukakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata 

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai  dengan perannya dalam perusahaan atau dengan kata lain 
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kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

 

1.9 Definisi Operasional 

Definisi operasional bersifat memberikan arti kepada suatu variabel 

dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel tersebut. Definisi operasional ini akan memberikan batasan 

atau ciri suatu variabel dengan merinci hal-hal yang harus dikerjakan oleh peneliti 

untuk mengukur variabel tersebut. 

Definisi operasional yang akan diidentifikasi dapat dilihat melalui uraian 

dibawah ini : 

Intensitas Komunikasi 
Antar pribadi 

Tingkat Konflik Kinerja 

a. Kuantitas 
1. Frekuensi berlangsung-
nya komunikasi 
2. Durasi berlangsungnya 
komunikasi 
 
b. Kualitas 
1. Keterbukaan 
2. Empati 
3. Perilaku supportif 
4. Perilaku positif 
5. Kesamaan 

1.  Keseringan terjadi 
kesalahpahaman karena 
perbedaan pendapat 
2.  Ketidakcocokkan 
kepribadian atau sistem nilai 
3.  Pertukaran informasi 
atau komunikasi yang tidak 
cukup 
4.  Harapan-harapan dalam 
pekerjaan yang tidak 
terpenuhi 

1. Kuantitas kerja 
2. Kualitas kerja 
3. Disiplin kerja 
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1.10  Metode Penelitian  

1.10.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini eksplanatif yaitu menjelaskan hubungan kausal antar 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yaitu pengaruh intensitas 

komunikasi antar pribadi dan tingkat konflik antara atasan dan bawahan terhadap 

kinerja pegawai. Peneliti membuat definisi konsep, kerangka konseptual dan 

kerangka teori. Peneliti perlu melakukan kegiatan berteori untuk menghasilkan 

dugaan awal antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

 

1.10.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Semarang yang beralamat 

di Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Kota Semarang. Sedangkan waktu 

penelitian dilakukan kurang lebih lima bulan.  

 

1.10.3 Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Polines  sebanyak 

213 orang. 

b. Sampel 

Menurut Arikunto (2006:10), agar sampel yang diambil mewakili data 

penelitian, maka perlu adanya perhitungan besar kecilnya populasi.  Arikunto juga 

menyatakan bahwa untuk sekadar ancer-ancer apabila subyeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.  
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Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih.   

Dalam penelitian ini, penentuan besarnya sampel berdasarkan pendapat 

Suharsimi Arikunto tersebut yaitu 20% dari populasi, didapatkan jumlah 43 orang.  

Jumlah ini sudah dianggap mewakili karena lebih dari jumlah minimal responden 

yaitu 30 orang 

c. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan 

proporsional sampling yaitu dengan mengelompokkan atau mengkategorikan 

populasi agar lebih bersifat homogen lalu mengambil sampel dari sub populasi 

secara acak sesuai dengan jumlah dibutuhkan.  

Adapun perhitungan sampel pegawai Polines sebesar 20% dari populasi 

dengan penggolongan sampel sebagai berikut: 

BIDANG/UNIT BAGIAN 
 

JUMLAH 
 

PROPORSI  SAMPEL 
 

SAMPEL 
 BAAK 

 
70 
 

20% 14 
 BAU 

 
100 
 

20% 20 
 PERPUS 

 
20 
 

20% 4 
 UPT PP 10 20% 2 

PTIK 13 20% 3 
JUMLAH 
 

213 
 

 43 
  

1.10.4 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data 

kuantitatif yakni data yang berupa angka. Kemudian data kuatitatif tersebut dapat 

diolah atau di analisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. 



73 
 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer yaitu 

data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian di lapangan yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau objek 

penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan objek yang 

diteliti.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Kuesioner (Angket) yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik orang. Jenis kuesioner  yang digunakan adalah kuesioner tertutup, 

yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada sampel sudah dalam pilihan 

ganda, dimana kuesioner jenis ini tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan 

pendapat. 

d. Teknik Pengolahan Data 

Data dalam penelitian kuantitatif merupakan hasil pengukuran terhadap 

keberadaan suatu variabel. Variabel yang diukur merupakan gejala yang menjadi 

sasaran pengamatan penelitian. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan 

data, tranformasi data (coding), serta penyajian data sehingga diperoleh data yang 

lengkap dari masing-masing obyek untuk setiap variabel yang diteliti. 

1. Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil 

dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk 

tidak memenuhi syarat atau data yang tidak dibutuhkan. Tujuan editing adalah 
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untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat 

pada catatan di lapanga kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk 

kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-

angka atau huruf untuk membedakan antara data identitas yang akan di 

analisis. 

2. Tabulasi yaitu proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah 

diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat 

sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.  

 

1.10.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

primer adalah dengan menggunakan kuesioner tertutup dengan menggunakan 

Skala Likert, karena skala ini cocok digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2007:93).  

Jawaban setiap item instrument mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif dan dapat diberi skor.  Data yang diperoleh dari skala Likert 

adalah berupa data interval. 

 

1.10.6 Analisis Data 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah 

analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (Multiple 

Linier Regression) karena skala data yang digunakan adalah skala interval.  
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Analisis ini untuk melihat sejauh mana pengaruh intensitas komunikasi antar 

pribadi (X1) dan tingkat konflik (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). Pengolahan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan program komputer Statistical Package 

for Social Science (SPSS) 16 for windows. 

Bentuk regresi linear berganda adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y  : Kinerja  

X1  : Intensitas komunikasi antar pribadi(X1)     

X2  : Tingkat konflik  (X2)   

b1,b2,   : Koefisien Regresi 

a  : Konstanta 

e  : Error 

 

1.10.7 Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang 

digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang 

baik adalah instrumen yang valid. Dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang hendak diukur, yang validitasnya tinggi akan mampu mempunyai varian 

kesalahan yang kecil. Sehingga data yang terkumpul merupakan data yang dapat 

dikatakan valid. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan pearson 

correlation product moment yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor 
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masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2007:72).  Kriteria 

yang digunakan valid atau tidak valid adalah jika korelasi antar skor masing-

masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi 

dibawah 0,05 atau sig < 0,05 maka butir pernyataan tersebut dapat dikatakan valid 

dan jika korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor 

mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 atau sig > 0,05 maka butir pernyataan 

tersebut dapat dikatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator masing-

masing variabel, yang menunjukkan tingkatan dimana indikator mengindikasikan 

variabel mana yang secara umum laten (the comman laten). Pengukuran 

reliabilitas yang tinggi menyediakan dasar bagi peneliti tingkat confidence bahwa 

masing-masing indikator bersifat konsisten dalam pengukurannya. Nilai 

reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha yang menunjukkan tingkat 

korelasi hubungan antar butir-butir kuesioner yang biasanya dapat diterima jika 

lebih besar dari 0,60, hal ini berarti bahwa semakin tinggi alpha, berarti skala item 

pengukuran yang digunakan semakin baik. 

 

1.10.8 Pengujian Hipotesis  

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak) dan disebut 

tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho 

diterima. Analisisnya terdiri dari dua jenis kriteria ketepatan yaitu :  
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a. Uji Parsial (Uji-t)  

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat.  

Uji-t (Uji parsial) menggunakan langkah-langkah yaitu:  

Ho : b1 = 0, artinya secara parsial variabel bebas (X) tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

Ha : b1 ≠ 0, artinya secara parsial variabel bebas (X) terdapat pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (Y).  

Kriteria pengambilan keputusan :  

Ho diterima, apabila t-hitung < t-tabel pada α = 5%  

Ha diterima, apabila t-hitung > t-tabel pada α = 5%  

 

b. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur 

berapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika R2 

yang diperoleh bebas (mendekati 1) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh 

variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model 

yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Semakin kecil R2 (mendekati nol) maka dapat dikatakan 

bahwa pengaruh variabel bebas (X)  terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil, 

artinya model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel 

bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.  
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