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BAB IV  

PENUTUP 
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan, implikasi penelitian yang 

berkaitan dengan akademik, praktik dan sosial serta rekomendasi yang didasarkan 

oleh hasil penelitian. Kesimpulan akan mendeskripsikan jawaban dari tujuan 

penelitian ini yaitu menjelaskan pengalaman pengelolaan konflik komunikasi 

antarbudaya dengan cara mengetahui negosiasi identitas karyawan, jenis dan 

bentuk konflik yang dialami dan bentuk pengelolaan face dalam manajemen 

konflik antarbudaya pada karyawan organisasi internasional. 

4.1 Simpulan 
a. Negosiasi identitas antara budaya kolektivistik dan individualistik yang terjadi 

diawali dengan interaksi antarabudaya berupa perilaku komunikasi, bahasa 

yang digunakan, karakter personal individu dan respon dari karyawan lain. 

Hal tersebut menghasilkan keseimbangan interaksi budaya dan kepuasan 

yang meliputi rasa dimengerti, dihargai, didukung dan hubungan pribadi 

antara individu diluar pekerjaan. Kendala dalam negosiasi identitas berupa 

adaptasi budaya yang dialami oleh informan karena gaya manajemen yang 

mengikuti budaya Jepang. 

b. Perbedaan cara berpikir dan pandangan menjadi penyebab utama konflik 

antara budaya individualistis dan kolektivis. Konflik yang terjadi memiliki 

kesamaan jenis yaitu kognitif, dimana terdapat dua atau lebih orang yang 

memiliki persepsi berbeda. 
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c. Face yang dimiliki budaya individualistik dan kolektivistik memengaruhi 

perbedaan lainnya seperti cara individu melihat diri mereka dalam konflik, 

prioritas diri dalam konflik, dan gaya manajemen konflik yang digunakan 

individu. Gaya manajemen konflik yang digunakan adalah kompromi dan 

menghindar. 

d. Manajemen konflik yang terjadi antara budaya individualistik dan 

kolektivistik membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator 

untuk membantu menyelesaikan konflik yang dialami oleh para informan. 

e. Manajemen konflik antara budaya individualistik dan kolektivistik diawali 

dengan konflik sebagai masukan. Proses penyelesaian dipengaruhi oleh face 

yang dimiliki masing-masing budaya dan gaya manajemen konflik yang 

digunakan. Keluaran dalam manajemen konflik ini berupa kualitas hubungan 

antara karyawan budaya individulistik dan kolektivistik (hubungan akrab dan 

tidak akrab). 

 

4.2 Implikasi 

a. Implikasi Teoritik 
Penelitian ini menggunakan Teori Negosiasi Identitas, Face Negotiation 

Theory, Effective Intercultural Workgroup Communication Theory dan Gaya 

Manajemen Konflik Thomas dan Killman. Teori Negosiasi Identitas 

memberikan gambaran mengenai proses negosiasi identitas antara budaya 

individualis dan kolektivis, sedangkan Face Negotiation Theory, Effective 

Intercultural Workgroup Communication Theory dan Gaya Manajemen 
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Konflik Thomas dan Killman menjelaskan mengenai manajemen konflik 

dalam organisasi internasional 

Penggunaan Teori Negosiasi Identitas dalam penelitian ini belum bisa 

menjangkau proses adaptasi budaya yang dapat dirasakan oleh karyawan dari 

bangsa berbeda, selain itu teori ini juga tidak bisa menjangkau karakter 

individu sebagai hal yang memengaruhi proses negosiasi identitas. Penelitian 

ini memberikan konsep tambahan yaitu kendala dalam beradaptasi dapat 

terjadi dalam proses negosiasi identitas dan selain budaya yang dimiliki 

masing-masing individu,  karakter individu juga dapat memengaruhi hasil 

negosiasi identitas yang terjadi pada suatu lingkungan kerja multibudaya. 

Gaya manajemen konflik milik Thomas dan Killman (dalam Wirawan 

2010:140) mengemukakan lima jenis gaya yaitu kompetisi, kolaborasi, 

kompromi, menghindar dan mengakomodasi. Penelitian ini memberikan 

konsep tambahan berupa kebutuhan para informan akan pihak ketiga dalam 

proses penyelesaian konflik yang terjadi. 

b. Implikasi Praktis  
Penelitian ini memberikan penjelasan tentang manejemen konflik 

antarbudaya pada organisasi internasional. Pengalaman individu-individu 

dalam penelitian ini dapat menjadi referensi dan juga panduan bagi 

manajerial organisasi internasional yang mengalami konflik ketika 

berinteraksi dengan karyawan dari bangsa berbeda.  
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a. Implikasi Sosial 
Melalui penelitian ini, khususnya bagi masyarakat dan kelompok dari 

bangsa berbeda dapat lebih saling mengerti karakter dari masing-masing 

budaya, sekaligus berguna untuk mencegah konflik sosial yang dapat terjadi 

di kemudian hari.  

 

4.3 Rekomendasi  
a. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan mix (kuantitatif dan 

kualitatif) untuk menjawab kendala yang lebih rumit dalam melakukan 

negosiasi identitas dan manajemen konflik pada lingkungan kerja yang 

memiliki karyawan yang berasal dari bangsa berbeda. 

b. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas subjek penelitian seperti 

perusahaan multinasional dengan profit untuk memberikan indikasi lain yang 

dapat terjadi dalam negosiasi identitas dan manajemen konflik dalam 

lingkungan kerja berbeda bangsa. 

c. Penelitian selanjutnya dapat mempergunakan perspektif yang berbeda dengan 

menggunakan paradigma kritikal yang mencoba melihat pengalaman individu 

terkait dengan kelompok dominan yang ada pada lingkungan kerja dengan 

bangsa berbeda.  Pada aspek inilah kemungkinan akan diketahui komunikasi 

manajemen konflik yang terjadi, jika terdapat budaya yang dominan pada 

kelompok.  
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