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BAB III 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL PENELITIAN  

 
 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai ringkasan dari seluruh analisa data 

disertai pembahasan interpretasi hasil analisa data tersebut, juga akan disajikan 

tentang keputusan peneliti untuk menolak ataupun menerima teori yang digunakan 

dalan penelitian ini.  

 
 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian diawali dengan penelitian pendahuluan yang ditujukan untuk 

pengujian instrumen.  Penelitian pendahuluan melibatkan 25 orang responden 

secara acak. Kuesioner yang telah diisi oleh responden penelitian pendahuluan, 

kemudian datanya diolah dengan menggunakan SPSS 16 for windows untuk 

mendapatkan kuesioner yang valid dan reliabel. Kuesioner yang telah valid dan 

reliabel disebarkan kepada 43 pegawai Politeknik Negeri Semarang yang dipilih 

secara proporsional. Kuesioner yang telah dinyatakan lengkap, kemudian diolah 

lebih lanjut. Data selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan bantuan program SPSS 

16 for windows untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji regresi linear 

berganda. 

 

3.2 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 Uji ini penting agar kita dapat memahami apa yang membuat instrumen 

menjadi valid dan dapat dipercaya sehingga menghasilkan data yang akurat. 
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Sebuah instrumen pengukuran dikatakan reliabel bila memberikan hasil nilai yang 

konsisten pada setiap pengukuran. 

 

3.2.1 Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas dapat dikatakan sebagai kekuatan kesimpulan, inferensi, atau 

poporsisi dari hasil riset yang sudah dilakukan yang mendekati kebenaran. 

Menurut Arikunto (2006:143-169) Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kebenaran suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat.Valid dan tidaknya instrumen menunjukkan sejauh mana pertanyaan tidak 

menyimpang dari gambaran yang ingin diungkap.Instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data sudah benar. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2008:121). 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16.Data 

yang digunakan sebagai uji validitas instrumen berasal dari 25 karyawan diambil 

secara acak. Sedangkan jumlah pertanyaan yang berbentuk pernyataan sebanyak 

35 dari tiga variabel yaitu Intensitas Komunikasi Antar Pribadi (X1), Tingkat 

Konflik (X2) dan Kinerja (Y). 

 Dari hasil perhitungan uji validitas dapat diketahui bahwa keseluruhan 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat digunakan  karena  nilai sig<0.05. 

Berikut ini penjelasan dari masing-masing variabel. 
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3.2.1.1.Pengujian Validitas VariabelIntensitas Komunikasi Antar Pribadi 

(X1) 

Tabel 3.1 
Hasil Uji Validitas VariabelIntensitas Komunikasi Antar Pribadi(X1) 

Indikator Pertanyaan Sig. Parameter Kriteria 
Kuantitas    

A1 0.001 0.05 Valid 
A2 0.000 0.05 Valid 
A3 0.000 0.05 Valid 
A4 0.001 0.05 Valid 

Kualitas Keterbukaan    
 B11 0.000 0.05 Valid 
B12 0.000 0.05 Valid 
B13 0.000 0.05 Valid 

Kualitas Empati    
B21 0.000 0.05 Valid 
B22 0.000 0.05 Valid 
B23 0.000 0.05 Valid 

Kualitas Perilaku 
Supportif 

   

B31 0.000 0.05 Valid 
B32 0.000 0.05 Valid 
B33 0.000 0.05 Valid 
B34 0.000 0.05 Valid 

Kualitas Perilaku Positif    
B41 0.000 0.05 Valid 
B42 0.000 0.05 Valid 
B43 0.000 0.05 Valid 

Kualitas Kesamaan    
B51 0.000 0.05 Valid 
B52 0.000 0.05 Valid 
B53 0.000 0.05 Valid 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2015 
 

Dengan tingkat signifikansi 5%, hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

signifikansi hubungan antara indikator pertanyaan dengan konstruk dibawah 

5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel 

intensitas komunkasi Antar Pribadi dapat dinyatakan valid.  
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3.2.1.2. Uji Validitas Variabel Tingkat Konflik (X2) 

Uji validitas dan reliabilitas untuk variabel Tingkat Konflik tersaji pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas VariabelTingkat Konflik(X2) 

Indikator Pertanyaan Sig. Parameter Kriteria 
X21 0.000 0.05 Valid 
X22 0.000 0.05 Valid 
X23 0.000 0.05 Valid 
X24 0.000 0.05 Valid 
X25 0.000 0.05 Valid 
X26 0.000 0.05 Valid 
X27 0.000 0.05 Valid 
X28 0.000 0.05 Valid 
X29 0.000 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015 
 

Dengan tingkat signifikansi 5%, hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa signifikansi hubungan antara indikator pertanyaan dengan konstruk 

dibawah 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan 

pada variabel tingkat konflik dapat dinyatakan valid.  

 

3.2.1.3. Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) 

Uji validitas dan reliabilitas untuk variabel Kinerja tersaji pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas VariabelTingkat Konflik(Y) 

Indikator Pertanyaan Sig. Parameter Kriteria 
Y1 0.000 0.05 Valid 
Y2 0.000 0.05 Valid 
Y3 0.025 0.05 Valid 
Y4 0.000 0.05 Valid 
Y5 0.000 0.05 Valid 
Y6 0.009 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015 
 

Dengan tingkat signifikansi 5%, hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa signifikansi hubungan antara indikator pertanyaan dengan konstruk 

dibawah 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan 

pada variabel kinerja dapat dinyatakan valid.  

 

 

3.2.2. Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 Reliabilitas menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil 

pengukuran tertentu di setiap kali pengukuran itu dilakukan pada hal yang sama. 

Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya 

(Arikunto, 2006:195). Dengan analisis reliabilitas peneliti dapat mengetahui 

bagaimana butir-butir pernyataandalam kuesioner saling berhubungan, 

mendapatkan nilai alpha cronbach yang merupakan indeks internal consistency 

dari skala pengukuran secara keseluruhan, dan dapat mengidentifikasi butir-butir 

pernyataan dalam kuesioner yang bermasalah atau harus dihilangkan.Alpha 

cronbach digunakan dalam penelitian ini karena merupakan model internal 

consistencyscore berdasarkan korelasi antara butir-butir yang ekivalen (Sugiyono, 

2006:282). 
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Uji reliabilitas dilakukan pada pertanyaan yang sudah dinyatakan valid, 

caranya dengan mengklik menu analyse, scale, reliability analysis dengan 

menggunakan model alpha. Pada bagian statistik pilih item, scale, scale if item 

deleted dan ok. Alpha cronbach yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

minimal nilai 0.60. Jika nilai keseluruhan pengukuran diatas 0.60 maka dapat 

dikatakan penelitian ini mempunyai reliabilitas yang baik (Ghozali, 2007:133). 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jml 
Item 

Cronbach’s 
Alpha 

Batasan 
nilai Keterangan 

Komunikasi Antar Pribadi   0,6 Reliabel 
- Kuantitas 4 0.668 0,6 Reliabel 
- Kualitas Keterbukaan 3 0.775 0.6  
- Kualitas Empati 3 0.691 0,6 Reliabel 
- Kualitas Perilaku 

Supportif 4 0.898 0,6 Reliabel 

- Kualitas Perilaku 
Positif 3 0.666 0,6 Reliabel 

- Kualitas Kesamaan 3 0.717 0,6 Reliabel 
Tingkat Konflik 9 0.939 0,6 Reliabel 
Kinerja 6 0.720 0,6 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 

 
Tabel 3.4 tersebut diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha (α) dari semua 

variabel yang diteliti berada diatas 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi tingkat reliabilitas sesuai dengan 

yang dipersyaratkan, untuk selanjutnya item-item yang valid pada masing-masing 

variabel tersebut digunakan untuk menyusun variabel yang akan dianalisa secara 

statistik dalam menjawab tujuan penelitian. 
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3.3. Deskripsi Responden 

Profil dari masing-masing responden yang bekerja sebagai pegawai 

Polines dideskripsikan secara terperinci yang meliputi: jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan, masa kerja, penghasilan, dan bagian pekerjaan, tersaji 

selengkapnya sebagai berikut:  

 

3.3.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran umum responden 

berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut : 

Tabel 3.5 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
Laki-laki 19 44,2 
Perempuan  24 55,8 
Jumlah  43 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah 2015 

 

Tabel 3.5 menggambarkan dari 43 responden dikelompokkan menurut 

jenis kelamin, laki-laki sebanyak 19 orang (44,2%) dan perempuan sebanyak 24 

orang (55,8%).  

 

3.3.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran umum responden 

menurut umur, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut: 
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Tabel 3.6 

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Umur  Jumlah Persentase 
21-30 tahun 5 11,6 
31-40 tahun 18 41,9 
41-50 tahun 16 37,2 
> 50 tahun 4 9,3 
Jumlah  43 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah 2015 

 
 Tabel 3.6 menunjukkan dari 43 responden yang dikelompokkan 

berdasarkan umur, paling banyak berumur antara 31-40 tahun sebanyak 18 orang 

(41,9%), disusul responden berumur 41-50 tahun sebanyak 16 orang (37,2%), 

berumur 21-30 tahun sebanyak 5 orang (11,6%) dan paling sedikit berumur lebih 

dari 50 tahun sebanyak 4 orang (9,3%).  

 

3.3.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran umum responden 

menurut bagian pekerjaan, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.7 

Deskripsi Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan 

Bagian Pekerjaan Jumlah Persentase 
BAUK (BUK) 20 46,5 
BAAK (BAKPKs) 14 32,6 
UPT PP 4 9,3 
UPT Perpustakaan 2 4,7 
PTIK 3 7,0 
Jumlah  43 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah 2015 
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Tabel 3.7 menggambarkan dari 43 responden dikelompokkan menurut 

bagian pekerjaan, sebagian besar ada di bagian BAUK dan BAAK, masing-masing 

sebesar 36,5% dan 32,6%.  

 

3.3.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran umum responden 

menurut pendidikan, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut : 

Tabel 3.8 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
SMU/sederajat 16 37,2 
Diploma 10 23,3 
S1 (Sarjana) 15 34,9 
S2 (Pasca Sarjana) 2 4,7 
Jumlah  43 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah 2015 

 
Tabel 3.8 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden sebagai 

pegawai Politeknik Negeri Semarang paling banyak memiliki tingkat pendidikan 

SMU sebesar 16 orang (37,2%), disusul reponden yang berpendidikan 

Sarjanasebesar 15 orang (34,9%), kemudian responden yang berpendidikan 

Diploma sebesar 10 orang (23,3%) dan paling sedikit berpendidikan S2 sebesar 2 

orang (4,7%).  

 

3.3.5. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran umum responden 

menurut masa kerja, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut: 
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Tabel 3.9 

Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Persentase 
1-10 tahun 10 23,3 

>10-20 tahun 27 62,8 
> 20 tahun 6 14,0 

Jumlah  43 100,0 
Sumber : Data primer yang diolah 2015 

 
Tabel 3.9 menggambarkan bahwa masa kerja sebagian besar pegawai 

Politeknik Negeri Semarang bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun 

sebanyak 27 orang (62,8%), disusul responden dengan masa kerja antara 1-10 

tahun sebesar 10 orang (23,3%) dan yang terakhir responden yang mempunyai 

masa kerja lebih dari 20 tahun sebanyak 6 orang (14,0%).  

 

3.4. Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Penelitian 

Data deskripsi responden ini bertujuan untuk menggambarkan beberapa 

kondisi responden sebagai pegawai Politeknik Negeri Semarang yang ditampilkan 

secara statistik deskriptif berdasarkan nilai rata-rata masing-masing indikator. Data 

deskriptif responden ini memberikan beberapa informasi secara sederhana keadaan 

responden yang dijadikan obyek penelitian atau dengan kata lain data deskriptif 

dapat memberikan gambaran tentang keadaan yang berkaitan dengan variabel 

penelitian antara lain Intensitas Komunikasi Antar Pribadi, Tingkat Konflik dan  

Kinerja. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dikompilasi dan 

diolah menjadi data penelitian. Jawaban responden mempunyai nilai minimal 1 

dan maksimal 4 pada semua indikator. Distribusi dari kategori tanggapan 

responden untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
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3.4.1. Deskripsi Variabel Intensitas Komunikasi Antar Pribadi (X1) 

Intensitas Komunikasi Antar Pribadi adalah tanggapan responden yang terjadi di 

kantor Politeknik Negeri Semarang tentang frekuensi berlangsungnya komunikasi, 

durasi berlangsungnya komunikasi, kualitas keterbukaan, kualitas empati, kualitas 

perilaku supportif, kualitas perilaku positif, kualitas kesamaan. Variabel Intensitas 

Komunikasi Antar Pribadidalam penelitian ini diukur melalui 20 item 

pertanyaan.Hasil tanggapan terhadap variabel Intensitas Komunikasi Antar Pribadi 

yang disajikan dalam tabel 3.10.berikut ini: 

 

Tabel 3.10 

Nilai  Jawaban Pernyataan Variabel Intensitas Komunikasi Antar Pribadi 

No. 
Pernyataan 

Pernyataan Mean 

x1.1 setiap hari pimpinan mengadakan briefing dengan karyawan 
sebelum melakukan pekerjaan 2.23 

x1.2 setiap hari pimpinan memberikan kesempatan bagi karyawan 
untuk menyampaikan kesulitan dalam pekerjaan 2.77 

x1.3 Jika ada permasalahan dalam pekerjaan, pimpinan berkenan 
membantu menyelesaikan dari awal sampai akhir 2.84 

x1.4 waktu berbincang seputar pekerjaan dengan pimpinan 2.23 
x1.5 respon pimpinan terhadap kritik 2.77 
x1.6 pimpinan memberikan jawaban secara detil atas pertanyaan 

seputar pekerjaan yang diajukan oleh karyawan 2.58 

x1.7 respon pimpinan terhadap karyawan yang menyampaikan 
keluhan atas pekerjaan 2.93 

x1.8 pimpinan menatap langsung  pada karyawan ketika berbincang 
seputar pekerjaan 2.95 

x1.9 sikap pimpinan ketika membantu karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 2.95 

x1.10 sikap pimpinan ketika menemukan karyawan yang tertekan 
karena pekerjaan 2.79 

x1.11 pimpinan memberikan informasi seputar pekerjaan kepada 
karyawan 2.28 

x1.12 sikap pimpinan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan 2.56 
x1.13 pimpinan memberikan pujian yang positif terhadap pendapat 

yang diutarakan karyawan 2.28 
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x1.14 pimpinan memberikan penghargaan yang positif terhadap 
pendapat yang diutarakan karyawan 2.42 

x1.15 respon pimpinan terhadap pertanyaan seputar pekerjaan yang 
diajukan karyawan 2.95 

x1.16 kecemasan ketika berkomunikasi dengan pimpinan 3.23 
x1.17 pimpinan menawarkan diri  membantu menyelesaikan masalah 

dalam pekerjaan yang dihadapi karyawan 2.33 

x1.18 pimpinan mendistribusikan informasi seputar pekerjaan secara 
merata kepada karyawan 2.72 

x1.19 pimpinan memperlakukan secara setara kepada semua karyawan 
ketika memberi teguran 2.26 

x1.20 setiap karyawan memiliki persepsi yang sama atas informasi 
seputar pekerjaan yang disampaikan oleh pimpinan 2.47 

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
 

Berdasarkan pada Tabel 3.10 menunjukkan kondisi intensitas komunikasi 

antar pribadi yang terjadi di Politeknik Negeri Semarang. Nilai rata-rata tertinggi 

sebesar 3,23 yaitu pernyataan mengenai kecemasan ketika berkomunikasi dengan 

pimpinan. Nilai rata-rata yang tertinggi kedua sebesar 2.95 yaitu sikap pimpinan 

ketika membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan respon pimpinan 

terhadap pertanyaan seputar pekerjaan yang diajukan karyawan. Selain kedua nilai 

rata-rata tersebut, hasil dari tabel juga memperlihatkan rata-rata terendah sebesar 

2,23 yaitu setiap hari pimpinan mengadakan briefing dengan karyawan sebelum 

melakukan pekerjaan dan waktu berbincang seputar pekerjaan dengan pimpinan. 

Variabel Intensitas Komunikasi Antar Pribadi terdiri dari 20 item. 

Kemudian dari skor masing-masing item pertanyaan dijumlahkan untuk 

mendapatkan akumulasi skor. Berdasarkan jumlah keseluruhan item pada variabel 

Intensitas Komunikasi Antar Pribadi, memiliki skor yang mungkin dapat dicapai 

dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi berada pada kisaran 32 – 80.  

Dari nilai tersebut didapatkan lebar interval (I) sebesar 48. Apabila variabel 
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Intensitas Komunikasi Antar Pribadi dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu 

Sangat Baik, Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik, maka didapatkan jarak interval 

masing-masing kategori sebesar 12. Perhitungan selengkapnya sebagai berikut:  

4
32)-(80I = = 12

4
48

=  

Berdasarkan perhitungan tersebut maka distribusi Intensitas Komunikasi 

Antar Pribadi dapat disusun pada tabel sebagai berikut :  

 

Tabel 3.11 

Interval Nilai Intensitas Komunikasi Antar Pribadi 

Interval Nilai  Kategori  Jumlah Persentase  
32-44 Tidak Baik 8 18.6 

44,1 - 56 Kurang Baik 20 46.5 
56.1-68 Baik 13 30.2 
68.1- 80 Sangat Baik 2 4.7 

Jumlah 43 100,0 
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2015 

 

 
 

Gambar 3.1 

Persentase Responden Berdasarkan Intensitas Komunikasi Antar Pribadi 
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Dari tabel 3.11 dan gambar 3.1 terlihat bahwa sebagian besar tanggapan 

responden mengenai Intensitas Komunikasi Antar Pribadi tergolong Kurang Baik 

sebanyak46,5%, disusul tanggapan dengan kategori Baik dan Tidak Baik masing-

masing sebanyak 30,2%, dan 18,6%, yang terakhir tangggapan responden kategori 

Sangat Baik sebanyak 4,7%. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai 

kondisi intensitas komunikasi antar pribadi yang terjadi di Polines masihkurang 

baik. 

 

3.4.2. Deskripsi Variabel Tingkat Konflik (X2) 

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. Variabel Tingkat Konflik dalam penelitian ini diukur melalui 9 item 

pertanyaan.Hasil tanggapan terhadap variabel Tingkat Konflik yang disajikan 

dalam tabel 3.12.berikut ini: 

Tabel 3.12 

Nilai Jawaban Pernyataan Variabel Tingkat Konflik 

No. 
Pernyataan 

Pernyataan Mean 

x2.1 Perbedaan perlakuan pada proses presensi/kehadiran 1.70 
x2.2 Perbedaan perlakuan pada proses penerimaan honorarium 2.00 
x2.3 Perbedaan perlakuan pada proses penerimaan informasi 1.95 
x2.4 Perbedaan perlakuan pada proses delegasi pekerjaan 2.21 
x2.5 Perbedaan perlakuan pada proses respon pimpinan 2.07 
x2.6 Perbedaan perlakuan pada proses hasil pekerjaan 2.00 
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x2.7 Perbedaan perlakuan pada proses pengembangan karir 1.84 
x2.8 Perbedaan perlakuan pada proses pelatihan/training 1.81 
x2.9 Perbedaan perlakuan pada proses pemberian fasilitas kerja 1.74 

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
 
 
Berdasarkan pada Tabel 3.12 menunjukkan tingkat konflik yang terjadi di 

lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Nilai rata-rata tertinggi sebesar 2,21 yaitu 

pernyataan tentang perbedaan perlakuan pada delegasi pekerjaan. Nilai rata-rata 

tertinggi kedua sebesar 2,07 pada pernyataan perbedaan perlakuan pada proses 

respon pimpinan. Selain kedua nilai rata-rata tersebut, hasil dari tabel juga 

memperlihatkan rata-rata terendah sebesar 1,70 yaitu perbedaan perlakuan pada 

proses presensi/kehadiran. 

Variabel Tingkat Konflik terdiri dari 9 item. Kemudian dari skor masing-

masing item pertanyaan dijumlahkan untuk mendapatkan akumulasi skor. 

Berdasarkan jumlah keseluruhan item pada variabel Tingkat Konflik, memiliki 

skor yang mungkin dapat dicapai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi 

berada pada kisaran 9-30.  Dari nilai tersebut didapatkan lebar interval (I) sebesar 

21. Apabila tingkat konflik dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu Sangat Tinggi, 

Tinggi, Sedang dan Rendah, maka didapatkan jarak interval masing-masing 

kategori sebesar 5,25. Perhitungan selengkapnya sebagai berikut:  

4
9)-(30I = = 25.5

4
21

=  

Berdasarkan perhitungan tersebut maka distribusi tingkat konflik dapat 

disusun pada tabel sebagai berikut:    
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Tabel 3.14 

Interval Nilai Tingkat Konflik 

Interval Nilai  Kategori  Jumlah Persentase  
9 – 14,25 Rendah 8 18,6 

14,26 – 19,5 Sedang 8 18,6 
19,51 – 24,75 Tinggi 10 23,3 

24,76 - 30 Sangat Tinggi 17 39,5 
Jumlah 43 100,0 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2015 

 

 
Gambar 3.2 

Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Konflik 

 

Dari tabel 3.14 dan gambar 3.2 terlihat bahwa sebagian besar tanggapan 

responden mengenai tingkat konflik tergolong sangat tinggi dan tinggi masing-

masing sebanyak 39,5% dan 23,3%, disusul tanggapan dengan kategori sedang dan 

rendah sebanyak 18,6%. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai tingkat 

konflik yang terjadi di Politeknik Negeri Semarang tergolong sangat tinggi. 
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3.4.3. Deskripsi Variabel Kinerja (Y) 

Kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang 

dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang 

ditentukan oleh pihak organisasi. Variabel Kinerja dalam penelitian ini diukur 

melalui 6 item pertanyaan.Hasil tanggapan terhadap variabel Kinerja disajikan 

dalam tabel 3.14.berikut ini: 

 

Tabel 3.14 

Nilai Jawaban Pernyataan Variabel Kinerja 

No. 
Pernyataan 

Pernyataan Mean 

y.1 Keterlambatan dalam sebulan terakhir 3.05 
y.2 Lembur dalam sebulan terakhir 3.67 
y.3 Teguran lisan dalam sebulan terakhir 3.67 
y.4 Teguran tertulis dalam sebulan terakhir 3.88 
y.5 Keterlibatan dalam kegiatan dalam sebulan terakhir 2.33 
y.6 Nilai terakhir DP3 3.07 

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
 

 
Berdasarkan pada Tabel 3.14 menunjukkan kinerja yang terbentuk di 

lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,88 yaitu 

pernyataan tentang teguran tertulis dalam sebulan terakhir. Selain kedua nilai rata-

rata tersebut, hasil dari tabel juga memperlihatkan rata-rata terendah sebesar 2,33 

yaitu keterlibatan dalam kegiatan sebulan terakhir. 

Variabel Kinerja terdiri dari 6 item. Kemudian dari skor masing-masing 

item pertanyaan dijumlahkan untuk mendapatkan akumulasi skor. Berdasarkan 

jumlah keseluruhan item pada variabel Kinerja, memiliki skor yang mungkin dapat 

dicapai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi berada pada kisaran 16 
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sampai dengan 23.  Dari nilai tersebut didapatkan lebar interval (I) sebesar 7. 

Apabila kinerja dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Kurang 

Baik dan Tidak Baik, maka didapatkan jarak interval masing-masing kategori 

sebesar 1,75. Perhitungan selengkapnya sebagai berikut:  

4
16)-(23I = = 75,1

4
7
=  

Berdasarkan perhitungan tersebut maka distribusi Kinerja dapat disusun 

pada tabel sebagai berikut:    

Tabel 3.15 

Interval Nilai Kinerja 

Interval Nilai  Kategori  Jumlah Persentase  
12 – 14,75 Tidak Baik 5 11,6 

14,76 – 17,5 Kurang Baik 22 51,2 
17,51 – 20,25 Baik 15 34,9 

20,26 - 23 Sangat Baik 1 2,3 
Jumlah 43 100,0 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2015 

 

 
 

Gambar 3.3 

Persentase Responden Berdasarkan Kinerja 
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Dari tabel 3.15 dan gambar 3.3 terlihat bahwa sebagian besar tanggapan 

responden mengenai kinerja tergolong kurang baik yaitusebanyak 51,2%.Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja karyawan Politeknik Negeri Semarang masih kurang 

baik. 

 

3.5. Uji Asumsi Klasik 

3.5.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Sample 

Kolmogorov–Smirnov Test dengan dilengkapi pengamatan melalui grafik 

histogram. Dalam uji One Sample Kolmogorov–Smirnov, apabila residual 

mempunyai Asymp. Sig (2-tailed) di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 

(probabilitas < 0,05) diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi 

tidak normal dan sebaliknya. 

Gambar 3.4 

Grafik Uji Normalitas  
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Berdasarkan grafik histogram, terlihat tidak menunjukkan menceng ke kiri 

atau ke kanan, jadi dapat dikatakan data berdistribusi normal. Hasil uji statistik 

Kolmogorov Smirnov didapatkan hasil yang memperkuat hasil uji secara grafik, 

tersaji pada tabel berikut:  

Tabel 3.16 

Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 43 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.81699122 
Most Extreme Differences Absolute .081 

Positive .081 
Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z .531 
Asymp. Sig. (2-tailed) .941 
a. Test distribution is Normal. 

 
 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai Asymp. Sig di atas 0,05 

yaitu 0,941, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga 

analisis dapat dilanjutkan. 

 

3.5.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi 

bahwa ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi dapat dilihat dari: (1) 

tolerance value, (2) nilai variance inflation factor(VIF). Model regresi yang bebas 

multikolinieritas adalah yang mempunyai tolerance value di atas 0,1 atau VIF di 
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bawah 10 (Ghozali, 2007: p.131). Apabila tolerance value di bawah 0,1 atau VIF 

di atas 10 maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas tersaji pada 

tabel 3.17 berikut: 

Tabel 3.17 

Uji Multikolinearitas  

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

.881 1.136 

.881 1.136 

 
 

 
Dari hasil perhitungan, didapatkan nilai Tolerance pada masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan 

pada model regresi tidak mengandung multikolinearitas.  

 

3.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2007:133). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser.Uji glejser adalah 

meregresi variabel bebas terhadap nilai Absolut Residual model.Apabila variabel 

bebas signifikan secara statistik, maka ada indikasi terjadi 



 

112 
 

heteroskedastisitas.Sebelum uji glejser terlebih dulu uji heteroskedastisitas dalam 

bentuk grafik. Hasil uji Heteroskedastisitas sebagai berikut: 

 

Gambar 3.5 

Grafik Uji Heteroskedastisitas  

 
 

 

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar tidak 

membentuk pola garis dan pola bergelombang atau pola-pola tertentu yang lain, 

sehingga dapat dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini 

dibuktikan dengan uji statistik sebagai berikut: 
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Tabel 3.18 

Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 2.853 1.144 2.494 .017 

Intensitas Komunikasi 

Antar Pribadi 
-.034 .017 -2.008 .051 

Tingkat Konflik .021 .026 .831 .411 

a. Dependent Variable: absres1    
 

 

Berdasarkan tabel 3.18 hasil uji glejser, didapatkan nilai t hitung tidak ada 

yang signifikan secara statistik. Jadi dapat disimpulkan pada model tidak 

mengandung masalah heteroskedastisitas. 

 

3.6.  Uji Regresi Linier Berganda 

Uji Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh Intensitas Komunikasi Antar Pribadi dan Tingkat Konflik 

terhadap Kinerja. Uji Regresi Linier Berganda meliputi uji t dan uji koefisien 

determinasi.  

 

3.6.1. Uji t  

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh secara parsial masing-masing 

variabel bebas yaitu Intensitas Komunikasi Antar Pribadi dan Tingkat Konflik 

terhadap Kinerja. Hasil selengkapnya lihat tabel berikut: 
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Tabel 3.19 

Uji t Persamaan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Partial 

1 (Constant) 17.102 2.027  8.438 .000  

Intensitas Komunikasi 

Antar Pribadi 
.085 .030 .384 2.797 .008 .404 

Tingkat Konflik -.108 .046 -.324 -2.363 .023 -.350 

a. Dependent Variable: Kinerja      
 
 

Berdasarkan tabel 3.19 diperoleh koefisien regresi masing-masing 

variabel yaitu Intensitas Komunikasi Antar Pribadiberpengaruh positif terhadap 

Kinerja sedangkan Tingkat Konflik berpengaruh negatif terhadap Kinerja,  yang 

ditandai koefisien bertanda positif untuk variabel Intersitas Komunikasi Antar 

Pribadi dan negatif untuk Tingkat Konflik.   

 
 
3.6.2. Uji Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya, hasil 

selengkapnya lihat tabel berikut: 

Tabel 3.20 

Koefisien Determinasi  
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .581a .338 .305 1.86186 1.813 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Konflik, Intensitas Komunikasi Antar Pribadi 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .581a .338 .305 1.86186 1.813 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Konflik, Intensitas Komunikasi Antar Pribadi 

b. Dependent Variable: Kinerja   
 

 
Berdasarkan tabel 3.20 diketahui besarnya nilai Adjusted R Squared 

sebesar 0,305, berarti variasi Kinerja dapat dijelaskan oleh Intensitas Komunikasi 

Antar Pribadi dan Tingkat Konflik sebesar 30,5%, sedangkan sisanya (100% - 

30,5% = 69,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar penelitian.  

 

3.6.3. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis pertama mengatakan bahwa Intensitas Komunikasi Antar Pribadi 

antara atasan dan bawahan memengaruhi Kinerja Pegawai. Hasil uji 

statistik didapatkan nilai sig. sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05, dan t 

hitung sebesar 2,797 lebih besar dari t tabel (2,0211) dan nilai t hitung 

bertanda positif dan signifikan, artinya Ho ditolak, dan Ha diterima, ada 

pengaruh positif dan signifikan variabel intensitas komunikasi antar pribadi 

terhadap kinerja pegawai. Tanda positif memberi arti bahwa semakin baik 

kualitas komunikasi antara atasan dan bawahan maka kinerja pegawai 

semakin tinggi, sebaliknya semakin buruk kualitas komunikasi antara 

atasan dan bawahan maka kinerja pegawai semakin rendah. Jadi hipotesis 

pertama yang menyebutkan bahwa Ada pengaruh positif antara Intensitas 
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Komunikasi Antar Pribadi  antara atasan dan bawahan terhadap Kinerja 

pegawai diterima. 

 

2. Hipotesis kedua mengatakan bahwa Tingkat Konflik memengaruhi Kinerja 

Pegawai. Hasil uji statistik didapatkan nilai sig. sebesar 0,023 lebih kecil 

dari 0,05, dan t hitung sebesar -2,363 lebih kecil dari t tabel (-2,0211) dan 

nilai t hitung bertanda negatif dan signifikan, artinya Ho ditolak, dan Ha 

diterima, ada pengaruh negatif dan signifikan variabel tingkat konflik 

antara atasan dan bawahan terhadap kinerja pegawai. Tanda negatif 

memberi arti bahwa semakin tinggi tingkat konflik yang terjadi antara 

atasan dan bawahan maka kinerja pegawai semakin menurun, sebaliknya 

semakin rendah tingkat konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan 

maka kinerja pegawai semakin meningkat. Jadi hipotesis kedua yang 

mengatakan bahwa Ada pengaruh negatif antara tingkat konflik antara 

atasan dan bawahan  terhadap kinerja pegawai diterima 

 

3.7. Pembahasan 

3.7.1. Pengaruh Intensitas Komunikasi Antar Pribadi Terhadap Kinerja 

Pegawai 

Komunikasi adalah transaksi.  Dengan transaksi dimaksudkan bahwa 

komunikasi merupakan suatu proses, komponen-komponennya saling terkait, dan 

para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan 

(De Vito, 1997: p.47).  Seperti disebutkan dalam Teori Pertukaran Sosial, bahwa 
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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.  Menurut Homans dalam Teori Pertukaran 

Sosial bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, makin sering satu 

bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, makin cenderung orang tersebut 

menampilkan tindakan tertentu tadi.  Makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi 

seseorang maka makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulangnya 

kembali.  Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (reward), pengorbanan 

(cost), dan keuntungan (profit).  Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh 

melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang 

dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi pengorbanan.  Jadi 

perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan 

perhitungan untung rugi.  Hal ini dapat terjadi dalam pola-pola perilaku di tempat 

kerja.  Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, 

akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka 

perilaku tersebut tidak ditampilkan. 

Di dalam suatu organisasi khususnya perkantoran, proses komunikasi 

adalah proses yang pasti dan selalu terjadi.  Suatu perkantoran dikonstruksi dan 

dipelihara dengan komunikasi.  Artinya, ketika proses komunikasi antar komponen 

tersebut dapat diselenggarakan secara harmonis, maka perkantoran tersebut makin 

kokoh dan kinerja perkantoran akan meningkat.  Terjalinnya komunikasi yang baik 

akan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan efisiensi pekerjaan secara 
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perorangan dan atau kelompok, sehingga sumber daya manusia secara keseluruhan 

dapat memberikan perilaku yang tepat, yang direfleksikan dalam kenaikan 

produktifitas.  Disinilah terjadi proses pertukaran sosial, bagaimana kekuatan 

hubungan antar pribadi mampu membentuk suatu hubungan interaksi dan 

menghasilkan suatu usaha untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan 

tersebut. 

Ketika Teori Pertukaran Sosial ini kemudian diterapkan di dalam Polines, 

dengan melihat kondisi komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan yang 

kemudian dihubungkan dengan kondisi kinerja pegawai yang ditunjukkan ternyata 

asumsi-asumsi dalam teori tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.   

Dari hasil jawaban responden diketahui bahwa 46,5% menyatakan 

komunikasi antar pribadi antara atasan dan bawahan dalam kondisi yang kurang 

baik. Melihat hal tersebut, ada dua hal yang menjadi penilaian responden yaitu dari 

segi kuantitas dan kualitas komunikasi.  Kuantitas dilihat dari frekuensi dan durasi 

berlangsungnya komunikasi, sedangkan kualitas dilihat dari efektifitas 

berlangsungnya komunikasi melalui poin keterbukaan, empati, perilaku supportif, 

perilaku positif, dan kesamaan.  

Dari hasil analisa diketahui bahwa intensitas komunikasi yang terjalin 

antara atasan dan bawahan berlangsung kurang baik.  Hal ini mengakibatkan 

rendahnya kinerja pegawai yang ditunjukkan melalui tingginya tingkat 

keterlambatan, rendahnya keikutsertaan pegawai dalam sejumlah kegiatan, dan 

rendahnya nilai Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (selanjutnya disingkat DP3) 

yang diberikan oleh atasan kepada bawahan.  
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Setelah dilakukan analisa lebih mendalam dapat diketahui indikator-

indikator mana yang menyebabkan masih kurang baiknya intensitas komunikasi 

antar pribadi yang terjalin antara atasan dan bawahan.  Apabila dilihat dari mean 

setiap item pernyataan tersebut diatas dapat diperoleh mean/rata-rata keseluruhan 

yaitu 2,63.  Apabila mean tiap item tersebut berada dibawah atau lebih kecil dari 

mean keseluruhan diasumsikan bahwa item-item tersebut masih perlu mendapat 

perhatian/perbaikan.  Item-item yang ditunjukkan tersebut mewakili indikator 

masing-masing.  Berikut ringkasannya: 

Tabel 3.21 

Nilai JawabanPernyataan Variabel Intensitas Komunikasi Antar Pribadi 

No. 
Pernyataan 

Pernyataan Mean 

x1.1 setiap hari pimpinan mengadakan briefing dengan karyawan 
sebelum melakukan pekerjaan 2.23 

x1.2 setiap hari pimpinan memberikan kesempatan bagi karyawan 
untuk menyampaikan kesulitan dalam pekerjaan 2.77 

x1.3 Jika ada permasalahan dalam pekerjaan, pimpinan berkenan 
membantu menyelesaikan dari awal sampai akhir 2.84 

x1.4 waktu berbincang seputar pekerjaan dengan pimpinan 2.23 
x1.5 respon pimpinan terhadap kritik 2.77 
x1.6 pimpinan memberikan jawaban secara detil atas pertanyaan 

seputar pekerjaan yang diajukan oleh karyawan 2.58 

x1.7 respon pimpinan terhadap karyawan yang menyampaikan 
keluhan atas pekerjaan 2.93 

x1.8 pimpinan menatap langsung  pada karyawan ketika berbincang 
seputar pekerjaan 2.95 

x1.9 sikap pimpinan ketika membantu karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 2.95 

x1.10 sikap pimpinan ketika menemukan karyawan yang tertekan 
karena pekerjaan 2.79 

x1.11 pimpinan memberikan informasi seputar pekerjaan kepada 
karyawan 2.28 

x1.12 sikap pimpinan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan 2.56 
x1.13 pimpinan memberikan pujian yang positif terhadap pendapat 

yang diutarakan karyawan 2.28 

x1.14 pimpinan memberikan penghargaan yang positif terhadap 
pendapat yang diutarakan karyawan 2.42 
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x1.15 respon pimpinan terhadap pertanyaan seputar pekerjaan yang 
diajukan karyawan 2.95 

x1.16 kecemasan ketika berkomunikasi dengan pimpinan 3.23 
x1.17 pimpinan menawarkan diri  membantu menyelesaikan masalah 

dalam pekerjaan yang dihadapi karyawan 2.33 

x1.18 pimpinan mendistribusikan informasi seputar pekerjaan secara 
merata kepada karyawan 2.72 

x1.19 pimpinan memperlakukan secara setara kepada semua karyawan 
ketika memberi teguran 2.26 

x1.20 setiap karyawan memiliki persepsi yang sama atas informasi 
seputar pekerjaan yang disampaikan oleh pimpinan 2.47 

 

3.7.1.1 Kuantitas Berlangsungnya Komunikasi Antar Pribadi antara Atasan 

dan Bawahan 

Kuantitas dilihat dari frekuensi dan durasi berlangsungnya komunikasi. 

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa ada beberapa hal yang harus mendapat 

perhatian.  Frekuensi pimpinan dalam mengadakan briefing dengan karyawan 

sebelum melakukan pekerjaan dan durasi waktu berbincang seputar pekerjaan 

dengan pimpinanada pada angka mean 2.23.  Hal ini dapat menyebabkan rentang 

jarak yang signifikan bagi terjalinnya hubungan yang harmonis antara atasan dan 

bawahan.  Frekuensi adalah seberapa sering atasan dan bawahan melakukan 

komunikasi, sedangkan durasi adalah seberapa lama atasan dan bawahan 

melakukan komunikasi.  Ketika frekuensi dan durasi berlangsungnya komunikasi 

antara atasan dan bawahan ini masih rendah maka sudah dipastikan akan ada jarak 

diantara keduanya.  Seberapa jauh jarak yang ada memang tidak dapat diukur 

dengan pasti, namun akibat negatifnya akan sangat terasa.  Aplikasi dalam teori 

Pertukaran Sosial, ketika semua pihak merasa tidak diuntungkan dengan kondisi 

komunikasi yang tidak baik, maka imbalan (reward) yang diharapkan dan 

keuntungan (profit) yang diperoleh tidak akan sesuai dengan pengorbanan yang 
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sudah dilakukan.  Didukung oleh asumsi dalam teori Ekuitas/Keseimbangan yang 

dikembangkan oleh Adams pada tahun 1965, menyatakan adanya keseimbangan 

antara komunikasi dan kinerja, bahwa ketika komunikasi antara pimpinan dan  

bawahan terjalin dengan baik maka penghasilan bukan satu-satunya prioritas 

pekerja dalam bekerja.  Prioritas lain yang dapat ditimbulkan adalah meningkatnya 

motivasi dalam bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja. 

Pegawai merasa sudah bekerja dengan baik, namun antara atasan dan 

pegawai tersebut tidak dalam kondisi komunikasi yang baik.  Hal ini dapat 

menyebabkan atasan kurang peka untuk memberikan penghargaan/imbalan yang 

diharapkan pegawai, dengan kata lain pegawai tidak menerima keuntungan apapun 

dari pekerjaan/pengorbanan yang sudah dilakukan.  Keuntungan bisa berupa 

materil maupun moril berupa kepercayaan, pujian, penghargaan, dan lain-lain. 

Di bawah ini adalah skema Proses Pertukaran dari teori Ekuitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6  

Equity Theory: The Exchange Process 

 

You give your: 
• Time 
• Expertise 
• Skills 
• Effort 
• Creativity 

 
You receive in return: 

• Salary 
• Job security 
• Fringe 

benefits 
• Training 
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Teori Keseimbangan berfokus pada rasio input-output dalam organisasi.  

Input diwakili oleh kontribusi kita terhadap organisai, dan output adalah segala 

sesuatu yang kita terima dari organisasi. 

 

3.7.1.2 Kualitas Komunikasi Antar Pribadi antara Atasan dan Bawahan 

• Kualitas Keterbukaan 

Selain indikator kuantitas, pada indikator kualitas juga ditemukan nilai 

mean yang masih rendah ada pada angka 2.58 yaitu kualitas keterbukaan yang 

ditunjukkan melalui item pimpinan masih belum detil ketika memberikan jawaban 

atas pertanyaan seputar pekerjaan yang diajukan oleh karyawan.   

Menurut De Vito (1997:259-260), kualitas keterbukaan mengacu pada 

sedikitnya tiga aspek dari komunikasi antarpribadi.  Pertama, harus ada kesediaan 

untuk membuka diri, mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, 

asalkan pengungkapan diri ini patut. Kedua, komunikator bereaksi secara jujur 

terhadap stimulus yang datang. Ketiga, menyangkut ”kepemilikan” perasaan dan 

pikiran. 

Pendapat ini apabila dikaitkan dengan pola perilaku kerja di Polines, maka 

poin pimpinan masih belum detil ketika memberikan jawaban atas pertanyaan 

seputar pekerjaan yang diajukan oleh karyawan dapat dimasukkan ke dalam aspek 

masih rendahnya pimpinan dalam mengungkapkan informasi bukan tentang 

dirinya pribadi, tetapi informasi tentang seputar pekerjaan.  Minimnya informasi 

yang didapat dari pimpinan dapat menyebabkan ketidakmampuan karyawan dalam 
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menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai hasil yang telah ditargetkan. Hal ini 

berarti terjadi penurunan kinerja dari karyawan tersebut. 

Dengan adanya keterbukaan dalam sebuah perusahaan yang diperoleh para 

karyawan tentunya akan berdampak positif dengan diwujudkan melalui tindakan. 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dengan adanya keterbukaan maka 

komunikasi interpersonal akan berlangsung secara adil, transparan, dua arah, dan 

dapat diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi. Maka dalam pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawabnya seorang karyawan dapat mengarahkan segala 

kegiatannya dan mampu menunjukkan kerja yang optimal. 

Jika hal ini terjadi, maka dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja 

karyawan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pimpinan untuk 

senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan 

dengan proses penyelenggaraan efektifitas komunikasi interpersonal. 

 

• Kualitas Empati 

Menurut De Vito (1997:261), kita dapat mengkomunikasikan empati baik 

secara verbal maupun nonverbal.  Secara nonverbal, kita dapat 

mengkomunikasikan empati dengan memperlihatkan (1) keterlibatan aktif dengan 

orang lain melalui ekspresi wajah dan gerak gerik yang sesuai; (2) konsentrasi 

terpusat meliputi kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, dan kedekatan 

fisik; serta (3) sentuhan atau belaian yang sepantasnya.   

Hubungan komunikasi yang terjadi di Polines, untuk kualitas empati sudah 

terlihat baik.  Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata diatas rata-rata 



 

124 
 

keseluruhan melalui item pimpinan selalu menatap langsung  pada karyawan 

ketika berbincang seputar pekerjaan, sikap santun pimpinan ketika membantu 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan kepedulian pimpinan ketika 

menemukan karyawan yang tertekan karena pekerjaan.   

Empati memberikan sumbangan guna terciptanya hubungan yang saling 

mempercayai karena empati mengkomunikasikan sikap penerimaan dan pengertian 

terhadap perasaan orang lain secara tepat. Pimpinan yang mempunyai rasa empati 

terhadap karyawan dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi.Pimpinan 

yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman karyawan, perasaan 

dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka. 

Tingginya empati yang ditunjukkan oleh pimpinan kepada karyawan dapat 

memberikan motivasi bagi karyawan untuk menunjukkan kinerja yang baik untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

 

• Kualitas Supportif/Sikap Mendukung 

Hubungan antarpribadi yang efektif adalah hubungan dimana terdapat 

sikap mendukung/supportiveness (De Vito, 1997:261).  Komunikasi yang terbuka 

dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung.  Sikap 

mendukung diperlihatkan melalui sikap (1) deskriptif bukan evaluatif; (2) spontan 

bukan strategik; dan (3) provisional bukan sangat yakin. 

Dari hasil jawaban responden kualitas perilaku supportif juga 

memperlihatkan hasil yang sangat rendah. Semua item menunjukkan angka mean 

di bawah mean keseluruhan.  Perilaku supportif disini ditunjukkan melalui sikap 
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pimpinan dalam memberikan informasi seputar pekerjaan kepada karyawan yang 

kurang detil, sikap pimpinan yang kurang memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan kualitas kerjanya, dan kurangnya pujian yang positif dari pimpinan 

sebagai bentuk penghargaan atas pendapat yang diutarakan karyawan.   

Kurangnya sikap mendukung dari pimpinan akan menyebabkan rendahnya 

motivasi karyawan dalam bekerja yang berujung pada penurunan kinerja 

karyawan.Dalam hal kinerja karyawan sikap mendukung sangat diperlukan sebab 

dengan adanya dukungan dari pimpinan dapat memberikan motivasi yang 

mendorong seseorang untuk dapat berprestasi aktif dalam organisasi atau instansi. 

 

• Kualitas Perilaku Positif 

Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi antar pribadi 

dengan sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif 

mendorong orang yang menjadi teman berinteraksi (De Vito, 1997:262). 

Untuk kualitas perilaku positif ada satu item yang masih di bawah mean 

keseluruhan (2.33) yaitu pada item pimpinan menawarkan diri membantu 

menyelesaikan masalah dalam pekerjaan yang dihadapi karyawan.  Rendahnya 

perhatian pimpinan atas masalah pekerjaan yang dihadapi karyawan akan 

menyebabkan berkurangnya rasa hormat karyawan kepada pimpinan.  Hal ini akan 

mengakibatkan karyawan bekerja tidak sesuai instruksi, tidak merespon perintah 

pimpinan, dan akan berakibat fatal yaitu menurunnya kinerja karyawan tersebut.  

Konsep sikap positif mengacu pada cara orang-orang memandang dan 

mengevaluasi karir mereka. Orang-orang yang memiliki sikap karir yang positif 
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juga akan memiliki persepsi dan evaluasi yang positif tentang karir mereka. Sikap 

positif memiliki implikasi penting terhadap organisasi, karena orang-orang yang 

memiliki sikap positif lebih memiliki komitmen karir dan keterlibatan jabatan 

yang tinggi. 

 

• Kualitas Kesamaan/Kesetaraan 

Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara, artinya 

harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai 

dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting 

untuk disumbangkan (De Vito, 1997:263). 

Kualitas kesamaan/kesetaraan yang terjadi di Polines masih menunjukkan 

angka rendah 2.26, ada pada item sikap pimpinan yang kurang setara dalam 

memberikan teguran kepada semua karyawan.  Kesetaraan dalam hubungan antar 

pribadi lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada 

ketimbang sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain.  Jika karyawan 

melakukan kesalahan yang sama maka sebaiknya masing-masing diberi teguran 

yang sama, bukan hanya salah satu orang saja yang mendapat teguran karena ingin 

menjatuhkan pihak orang tersebut.  Pimpinan harus mengakui bahwa setiap 

karyawan bernilai dan berjasa bagi kelangsungan organisasi, jadi sebaiknya 

diperlakukan setara. 

Nilai rendah (2.47) ditunjukkan oleh item persepsi yang berbeda yang 

dimiliki oleh karyawan ketika menerima informasi seputar pekerjaan yang 

disampaikan oleh pimpinan.  Persepsi yang berbeda ini bisa dikarenakan adanya 
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ketidaksetaraan antara karyawan dan pimpinan dalam memberi penghargaan satu 

sama lain.  Pada dasarnya kesetaraan meminta masing-masing pihak untuk 

memberikan ”penghargaan positif tak bersyarat” kepada orang lain.  

 

Dari uraian hasil di atas dapat terlihat bahwa baik dari indikator kuantitas 

maupun kualitas masih membutuhkan perhatian yang besar.  Meskipun kualitas 

empati sudah menunjukkan hasil yang baik, namun apabila masih ada poin-poin 

dari efektifitas komunikasi yang masih kurang maka dapat dikatakan bahwa 

komunikasi yang berjalan masih belum efektif.  Dan ternyata hal ini berpengaruh 

pada kinerja pegawai itu sendiri.  Ketika kualitas komunikasi yang terjalin antara 

atasan dan bawahan masih rendah akan memberikan pengaruh pada pola-pola 

perilaku di tempat kerja.  Karyawan cenderung akan bermalas-malasan dalam 

bekerja, sering datang terlambat di tempat kerja, dan hal ini akan mengakibatkan 

pimpinan kurang berkenan dan memberikan peluang yang kecil kepada karyawan 

tersebut untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Polines, 

dan biasanya akan berujung pada penilaian rendah pada DP3.  Dalam hal ini ketika 

pimpinan merasa tidak mendapat imbalan dari karyawan berupa kedisiplinan 

dalam bekerja dan kualitas hasil pekerjaannya, maka karyawan juga tidak akan 

mendapatkan keuntungan.  Justru kerugian yang akan diderita oleh karyawan itu 

sendiri.  Karena penurunan nilai DP3 dapat berakibat fatal bagi pegawai yaitu 

penundaan kenaikan pangkat.  Sedangkan rendahnya keterlibatan pegawai dalam 

kegiatan-kegiatan di Polines akan menyebabkan rendahnya pemasukan berupa 
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honor kegiatan dan kurangnya kepercayaan pimpinan kepada pegawai yang 

bersangkutan.  Disinilah terjadi proses pertukaran sosial. 

Dalam teori Pertukaran Sosial disebutkan bahwa makin tinggi nilai hasil 

suatu perbuatan bagi seseorang maka makin besar pula kemungkinan perbuatan 

tersebut diulangnya kembali.  Prinsip dasar teori ini adalah ”distributive justice” 

yaitu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan 

investasi.  Seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan 

mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan 

pengorbanan yang telah dikeluarkannya.  Makin tinggi pengorbanan, makin tinggi 

imbalannya, dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding 

dengan investasinya. Makin tinggi investasi makin tinggi keuntungan yang 

diperoleh.  Dan hal ini berlaku dan terjadi di Polines.  Ketika satu pihak 

memberikan pengorbanan yang tinggi namun tidak mendapatkan imbalan yang 

sesuai maka pihak tersebut sudah dapat dipastikan berada dalam kondisi tidak 

nyaman dalam hubungan pertukaran tersebut.  Begitu pula dengan investasi dalam 

bekerja.  Jika investasi makin tinggi namun keuntungan yang diperoleh tidak 

sebanding maka sudah dapat dipastikan juga bahwa salah satu pihak berada dalam 

kondisi tidak nyaman dalam hubungan pertukaran tersebut.  Investasi dalam 

bekerja bisa berupa disiplin bekerja supaya mendapat kepercayaan, mampu diajak 

kerjasama, selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan lain-lain. 

Efektivitas dalam komunikasi interpersonal akan mendorong terjadinya 

hubungan yang positif terhadap rekan, keluarga, dan kolega. Hal ini disebabkan 

pihak-pihak yang saling berkomunikasi merasakan memperoleh manfaat dari 
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komunikasi itu, sehingga merasa perlu untuk memelihara hubungan interpersonal. 

Banyak orang menjadi sukses karena memiliki hubungan yang sangat baik dengan 

orang lain.  Mereka menanamkan identitas yang positif kepada orang lain sehingga 

mereka memiliki image yang baik di mata masyarakat.   

Sama halnya dengan teori Ekuitas, ada keseimbangan antara input dan 

output dalam organisasi.  Ketika kita terlibat dalam hubungan pertukaran dengan 

organisasi, dan mengevaluasi keadilan dari apa yang kita dapatkan dari pertukaran 

ini dengan membandingkan rasio input-output, maka terjadi keseimbangan dalam 

organisasi tersebut.  Keseimbangan terjadi apabila kedua belah pihak merasakan 

adanya timbal balik yang sesuai. 

Jadi dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan 

dalam berkomunikasi antara atasan dan bawahan adalah kuantitas komunikasi 

yang ditentukan oleh durasi dan frekuensi berlangsungnya komunikasi antara 

atasan dan bawahan, dan kualitas komunikasi yang ditentukan oleh kualitas 

keterbukaan, kualitas empati, kualitas sikap supportif, kualitas sikap positif, dan 

kualitas kesamaan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa selalu ada hambatan 

yang dapat memperlambat atau mengacaukan komunikasi yang efektif.  Robbins 

(2002:155-156) menyebutkan ada enam dari hambatan-hambatan tersebut adalah 

(1) penyaringan (filtering); (2) persepsi selektif; (3) gaya gender; (4) emosi; (5) 

bahasa; dan (6) petunjuk nonverbal. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asumsi-asumsi dasar dalam 

teori Pertukaran Sosial dan teori Ekuitas dapat diterima dan dapat diterapkan 

dalam pola perilaku kerja di Politeknik Negeri Semarang. 
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3.7.2. Pengaruh Tingkat Konflik Terhadap Kinerja Pegawai 

Terjadinya konflik dalam setiap organisasi merupakan sesuatu hal yang 

tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena orang-orang yang terlibat dalam 

organisasi mempunyai karakter, tujuan, visi, maupun gaya yang berbeda-beda. Di 

sisi lain adanya saling interaksi dan ketergantungan antara satu dengan yang lain 

yang menjadi karakter setiap organisasi. Dalam proses interaksi antara suatu 

subsistem dengan subsistem lainnya tidak ada jaminan akan selalu terjadi 

kesesuaian atau kecocokan antara individu pelaksananya. Setiap saat ketegangan 

dapat saja muncul, baik antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. 

Banyak faktor yang melatar - belakangi munculnya ketidakcocokan atau 

ketegangan, antara lain: sifat-sifat pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan, 

komunikasi yang “buruk”, perbedaan nilai, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan 

inilah yang akhirnya membawa organisasi ke dalam suasana konflik. Agar 

organisasi dapat tampil efektif, maka individu dan kelompok yang saling 

tergantung itu harus menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung satu 

sama lain, menuju pencapaian tujuan organisasi. 

Tingkat konflik yang terjadi di Polines dinilai masih sangat tinggi.  Hal ini 

ditunjukkan melalui jumlah responden sebesar 39.5% yang menyatakan bahwa 

tingkat konflik yang terjadi di Polines masih sangat tinggi.   

Konflik dapat muncul dari adanya kerenggangan hubungan atau 

munculnya jarak tertentu (spatial) karena adanya suatu harapan yang dilanggar 

(Anderson, 2009:41)  Ketika harapan-harapan dilanggar maka akan menimbulkan 

reaksi sesuai karakteristik pelaku pelanggaran.  Teori Pelanggaran Harapan 
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memberikan asumsi bahwa setiap orang memiliki harapan-harapan tertentu pada 

perilaku nonverbal orang lain.  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.  Terpenuhi atau 

tidaknya ekspektasi ini akan memengaruhi cara interaksi kita dengan mereka, 

bagaimana kita menilai mereka, dan bagaimana kelanjutan hubungan kita dengan 

mereka.   

Seperti disebutkan pada bab I, Robbins menggambarkan proses konflik 

yang dimulai dengan kondisi awal terjadinya konflik dan berakhir pada penurunan 

atau peningkatan kinerja. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi konflik adalah 

komunikasi, struktur, dan faktor pribadi.  Sumber komunikasi merupakan 

penyebab konflik yang muncul dari kesulitan semantik, kesalahpahaman, dan 

hambatan dalam saluran komunikasi.  Sedangkan istilah struktur yang digunakan 

dalam konteks ini meliputi variabel ukuran; tingkat kerutinan, spesialisasi, dan 

standardisasi tugas yang dibebankan pada anggota kelompok; keheterogenan 

kelompok; gaya kepemimpinan; sistem penghargaan; dan tingkat ketergantungan 

antarkelompok.  Untuk faktor pribadi yang paling penting adalah keistimewaan 

dan perbedaan sistem nilai individu. 

Berikut adalah hasil jawaban responden mengenai pendapat mereka 

tentang konflik yang terjadi dan mereka rasakan yang berkaitan dengan keseringan 

terjadi kesalahpahaman karena perbedaan pendapat, ketidakcocokkan kepribadian 

atau sistem nilai, pertukaran informasi atau komunikasi yang tidak cukup, dan 
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harapan-harapan dalam pekerjaan yang tidak terpenuhi yang semua terangkum 

dalam item-item pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel 3.22 

Nilai Jawaban Pernyataan Variabel Tingkat Konflik 

No. 
Pernyataan 

Pernyataan Mean 

x2.1 Perbedaan perlakuan pada proses presensi/kehadiran 1.70 
x2.2 Perbedaan perlakuan pada proses penerimaan honorarium 2.00 
x2.3 Perbedaan perlakuan pada proses penerimaan informasi 1.95 
x2.4 Perbedaan perlakuan pada proses delegasi pekerjaan 2.21 
x2.5 Perbedaan perlakuan pada proses respon pimpinan 2.07 
x2.6 Perbedaan perlakuan pada proses hasil pekerjaan 2.00 
x2.7 Perbedaan perlakuan pada proses pengembangan karir 1.84 
x2.8 Perbedaan perlakuan pada proses pelatihan/training 1.81 
x2.9 Perbedaan perlakuan pada proses pemberian fasilitas kerja 1.74 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mean keseluruhan item diperoleh 

angka 1.92.  Apabila mean dari tiap item lebih besar dari mean keseluruhan maka 

dikatakan bahwa tingkat konflik yang terjadi sangat tinggi, dan sebaliknya apabila 

lebih kecil dari mean keseluruhan maka tingkat konflik cenderung rendah.   

Dari hasil masih ada beberapa item yang memiliki mean di atas mean 

keseluruhan, yaitu ada pada item perbedaan perlakuan pada proses penerimaan 

honorarium, pada proses penerimaan informasi, proses pendelegasian pekerjaan, 

respon pimpinan, dan hasil pekerjaan.  Hal ini berarti bahwa rata-rata pegawai 

merasa memiliki konflik yang tinggi karena beberapa hal tersebut.  Perbedaan 

perlakuan ini dapat menyebabkan pelanggaran pada harapan-harapan dalam 

pekerjaan yang tidak terpenuhi. Ketika harapan-harapan dilanggar maka akan 

menimbulkan konflik dan akan menimbulkan reaksi sesuai karakteristik pelaku 

pelanggaran. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
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munculnya konflik di Polines adalah adanya perbedaan perlakuan pada beberapa 

hal, diantaranya yaitu perbedaan perlakuan pada proses presensi, penerimaan 

honorarium, penerimaan informasi, delegasi pekerjaan, respon pimpinan, 

pengembangan karir, pelatihan/training, dan pemberian fasilitas kerja. 

Perbedaan perlakuan pada penerimaan honorarium akan menyebabkan 

kekecewaan bagi karyawan yang mengalaminya.  Hal ini akan memberikan 

dampak pada pelaksanaan pekerjaan berikutnya.  Honorarium diberikan bagi 

karyawan yang terlibat dalam sebuah kegiatan diluar tugas pokok mereka.  

Apabila karyawan melakukan pekerjaan yang sama namun mendapatkan 

perbedaan dalam penerimaan penghargaan berupa honorarium, maka karyawan 

akan merasa tidak dihargai, cenderung marah dan kecewa dan berimbas pada 

kualitas pelaksanaan pekerjaan berikutnya.   

Perbedaan perlakuan pada proses penerimaan informasi dan proses 

pendelegasian pekerjaan juga berakibat fatal bagi karyawan.  Bisa saja karyawan 

akan mengalami kebingungan dan berujung pada tingkat stres tinggi karena akan 

mendapatkan hambatan yang lebih besar ketika menyelesaikan pekerjaan.  Bagi 

karyawan yang mendapatkan informasi dan pendelegasian pekerjaan yang jelas 

tidak akan menemui hambatan dalam bekerja, namun sebaliknya apabila tidak 

jelas dan cenderung tumpang tindih maka tidak dapat dihindarkan bahwa 

kemudian yang terjadi adalah penurunan hasil dan kualitas dalam pekerjaan. 

Selain itu perbedaan perlakuan pada pemberian respon dari pimpinan juga 

memengaruhi kinerja karyawan.  Akan menjadi konflik yang nyata ketika 

perbedaan ini terlihat jelas dan sangat dirasakan oleh karyawan.  Respon pimpinan 
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merupakan bentuk penghargaan atas sikap bekerja karyawan.  Apabila respon ini 

berbeda-beda maka karyawan yang selalu mendapat respon negatif atau jarang 

sekali mendapat respon positif dari pimpinan maka karyawan merasa tidak 

dihargai.  Harapan-harapan dalam bentuk penghargaan yang diinginkan oleh 

karyawan cenderung dilanggar sehingga dapat menimbulkan konflik. 

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. 

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.  Ungkapan ini menguatkan bahwa adanya konflik yang 

cenderung tinggi dapat menyebabkan lemahnya seseorang hingga mengikis 

komitmen dalam sebuah hubungan.  Lemahnya komitmen ini dapat berujung pada 

rendahnya kinerja yang dihasilkan.  Hal ini ditunjukkan pada hasil analisa yang 

menyatakan bahwa kinerja pegawai Polines masih rendah atau kurang baik. 

Ketika karyawan terlibat konflik dengan atasan, kemungkinan yang terjadi 

adalah penurunan kinerja karyawan itu sendiri dan penilaian negatif dari atasan. 
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Penurunan kinerja karyawan dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat 

keterlambatan, tingginya jumlah karyawan yang mendapat teguran baik lisan 

maupun tertulis, rendahnya angka lembur dikarenakan karyawan tidak mematuhi 

instruksi pimpinan.  Hal ini juga berdampak pada penilaian negatif pimpinan 

kepada pegawai tersebut dengan memberikan penilaian rendah pada DP3, dan 

mengurangi keterlibatan pegawai tersebut dalam kegiatan-kegiatan penting yang 

diselenggarakan di Polines.  Hal ini dapat dikatakan bahwa terpenuhi atau tidaknya 

harapan-harapan yang ada akan memengaruhi cara interaksi seseorang dengan 

orang lain, bagaimana seseorang menilai orang lain, dan bagaimana kelanjutan 

hubungan diantara mereka.   

Menurut Robbins, batas yang menentukan apakah suatu konflik fungsional 

atau disfungsional sering tidak tegas (kabur). Suatu konflik mungkin fungsional 

bagi suatu kelompok, tetapi tidak fungsional bagi kelompok yang lain. Begitu 

pula, konflik dapat fungsional pada waktu tertentu, tetapi tidak fungsional di waktu 

yang lain. Kriteria yang membedakan apakah suatu konflik fungsional atau 

disfungsional adalah dampak konflik tersebut terhadap kinerja kelompok, bukan 

pada kinerja individu. Jika konflik tersebut dapat meningkatkan kinerja kelompok, 

walaupun kurang memuaskan bagi individu, maka konflik tersebut dikatakan 

fungsional. Demikian sebaliknya, jika konflik tersebut hanya memuaskan individu 

saja, tetapi menurunkan kinerja kelompok maka konflik tersebut disfungsional. 

Berdasarkan hasil analisa ini maka disimpulkan bahwa pernyataan atau 

asumsi dari Teori Pelanggaran Harapan yang didukung konsep proses konflik dari 

Robbins dapat diterima dalam kondisi kerja di Politeknik Negeri Semarang.   
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