
 

 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1. Konflik 

 

 

Robbins (1998) menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang 

terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang 

berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun 

pengaruh negatif. 

 

Sedangkan menurut Luthans (1992) konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh 

adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber 

pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa 

istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan. 

 

Konflik menurut Cassel Consice English Dictionary yang dikutip oleh Lacey 

(2003:17) adalah suatu pertarungan, suatu benturan, suatu  pergulatan, suatu 

pertarungan, pertentangan kepentingan – kepentingan, opini-opini atau tujuan – 

tujuan, pergulatan mental, penderitaan bathin. 
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2.1.1 Pandangan Tentang Konflik 

Menurut Robbins (1998:434-436) ada tiga pandangan tentang konflik : 

1. Pandangan tradisional (Traditional View) 

2. Pandangan hubungan kemanusiaan (Human Relation View) 

3. Pandangan ’penginteraksi’ (Interactionist View) 

 

Menurut pandangan tradisional sesuatu konflik adalah buruk. Konflik dipandang 

negatif, sama saja dengan kekerasan, merusak, atau hal-hal yang negatif lainnya. 

Konflik adalah haram dan harus dihindarkan. 

 

Menurut pandangan hubungan kemanusiaan konflik adalah hal yang wajar dan 

biasa terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Bagaimanapun konflik harus 

diterima sebagaimana apa adanya, karena dalam konfllik pun ada segi baiknya. 

 

Pandangan ’penginteraksi’ malah mendorong adanya konflik atas dasar bahwa 

harmonisasi, kedamaian, ketenangan, dan kerjasama cenderung pada keadaan 

statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap perubahan dan inovasi. Maka perlu 

adanya konflik yang menghidupkan kelompok, kritis-diri, dan kreatif. 

 

 

2.1.2 Konflik yang Fungsional dan Disfungsional 

 

Konflik bersifat fungsional bila konflik itu membuahkan kebaikan – kebaikan 

bagi organisasi, mendukung tujuan dan meningkatkan kinerja organisasi. 

 

Menurut Wijono (1993: 3), bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik  

dilakukan secara efisien dan efektif maka dampak positif akan 



12 

 

muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya 

manusia potensial dengan berbagai akibat seperti: 

1. Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, 

seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas, 

masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya, pada waktu jam kerja setiap 

karyawan menggunakan waktu secara efektif, hasil kerja meningkat baik 

kuantitas maupun kualitasnya. 

2. Meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara 

pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan 

masing-masing. 

3. Meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar 

pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi, seperti terlihat dalam upaya 

peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, 

inisiatif dan kreativitas. 

4. Semakin berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat 

stress bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Hal ini karena karyawan 

memperoleh perasaan-perasaan aman, kepercayaan diri, penghargaan dalam 

keberhasilan kerjanya atau bahkan bisa mengembangkan karier dan potensi 

dirinya secara optimal. 

5. Banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan kariernya sesuai dengan 

potensinya melalui pelayanan pendidikan (education), pelatihan (training) dan 

konseling (counseling) dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Semua 

ini bisa menjadikan tujuan organisasi tercapai dan produktivitas kerja 

meningkat akhirnya kesejahteraan karyawan terjamin 



13 

 

 

 

Gambar 2.  Hubungan konflik dan Tingkat efektivitas 

 

Dalam Gambar 2.1 diketahui bahwa konflik yang rendah berkorelasi dengan 

rendahnya efektivitas, konflik yang moderat berkorelasi dengan tingginya 

efektivitas, sedangkan konflik yang tinggi mengakibatkan efektivitas kembali 

menurun. 

 

Konflik bersifat disfungsional bila menghalangi tujuan dan kinerja organisasi atau 

mengakibatkan kerugian bagi organisasi. 

 

Dampak negatif konflik menurut Wijono (1993: 2), sesungguhnya disebabkan 

oleh kurang efektif dalam pengelolaannya yaitu ada kecenderungan untuk 

membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibatnya 

muncul keadaan-keadaan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir 

Efektivitas 

organisasi 

Tinggi 

Rendah Konflik :  

Rendah 

Tinggi Moderat 

Sumber : Sigit, Prilaku Organisasional, 2003:144 
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pada waktu jam-jam kerja berlangsung seperti misalnya ngobrol berjam-jam 

sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir menyibukkan 

diri, tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang 

terlambat dengan berbagai alasan yang tak jelas. 

2. Banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya 

yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. 

Seringnya terjadi perselisihan antar karyawan yang bisa memancing 

kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya dapat mempengaruhi pekerjaan, 

kondisi psikis dan keluarganya. 

3. Banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam 

pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh 

teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul stres 

yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit tekanan darah tinggi, maag 

ataupun yang lainnya. 

4. Seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh 

teguran dari atasan, misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya 

produksi, dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, mengadakan 

provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang 

lain. 

5. Meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan ini disebut 

“labor turn-over”. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan 

kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi bisa macet, 

kehilangan karyawan potensial, waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan 

memberikan latihan dan dapat muncul pemborosan dalam cost benefit. 
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2.1.3 Klasifikasi Konflik 

 

Menurut Kusnadi dan Wahyudi (2001 : 22-31), konflik dapat dibedakan menjadi 8 

klasifikasi, yaitu : 

1. Konflik menurut hubungannya dengan tujuan organisasi : 

a. Konflik fungsional 

b. Konflik disfungsional 

2. Konflik menurut hubungannya dengan posisi pelaku : 

a. Konflik Vertikal 

b. Konflik horisontal 

c. Konflik diagonal 

3. Konflik menurut hubngannya dengan sifat pelaku : 

a. Konflik terbuka 

b. Konflik tertutup 

4. Konflik menurut hubungannnya dengan waktu : 

a. Konflik sesaat 

b. Konflik berkelanjutan 

5. Konflik menurut hubungannya dengan pengendalian : 

a. Konflik terkendali 

b. Konflik tak terkendali 

6. Konflik  menurut hubungannya dengan sistematika konflik 

a. Konflik sistematis 

b. Konflik non sistematis 

7.   Konflik menurut hubungannya dengan konsentrasi aktivitas manusia di 

dalam masyarakat : 
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a. Konflik ekonomi 

b. Konflik politik 

c. Konflik budaya 

d. Konflik sosial 

e. Konflik pertahanan 

f. Konflik antar agama 

8. Konflik menurut hubungannya dengan pelaku : 

c. Konflik dalam diri pribadi (Intrapersonal) 

d. Konflik antar pribadi (interpersonal) 

e. Konflik dalam kelompok 

f. Konflik antar kelompok 

g. Konflik dalam diri organisasi 

h. Konflik antar organisasi 

 

2.1.4 Sebab – Sebab Terjadinya Konflik 

 

Ada tiga kategori yang dapat dibedakan mengenai sebab – sebab terjadinya 

konflik menurut Tosi dkk (1986: 473) : 

1. Karakteristik – karakteristik individu 

2. Beberapa kondisi umum yang muncul antara individu dan organisasi 

3. Desain dan struktur organisasi 

 

Dari karakteritik – karakteristik individu : 

1. Nilai – nilai 

2. Sikap 

3. Keyakinan 
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4. Kebutuhan 

5. Kepribadian 

6. Perbedaan persepsi 

7. Judgment 

 

Dari kekuatan – kekuatan situasional : 

1. Kebutuhan dan derajat interaksi (perhubungan) 

2. Kebutuhan konsensus 

3. Saling ketergantungan 

4. Perbedaan status 

5. Penghalang komunikasi 

6. Tanggung jawab yang mendua dan juridiksi 

 

 

Dari struktur organisasi : 

1. Spesialisasi 

2. Diferensiasi 

3. Saling ketergantungan tugas 

4. Perbedaan tujuan – tujuan 

5. Kelangkaan sumberdaya 

6. Otoritas dan pengarug ganda 

7. Kebijakan, prosedur, dan aturan 

8. Imbalan 

(Sigit, 2003: 144-145) 
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2.1.5 Proses Konflik 

 

Tahap – tahap konflik dari hal – hal yang mendahului (anteseden) sampai hasil 

akhir digambarkan dengan diagram oleh Robbins (1998: 437) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap I 

Oposisi  

Potensial 

Tahap III 

Perilaku 

Tahap II 

Kognisi dan  

Personalisasi 

Tahap IV 

Hasil 

Kondisi 

anteseden : 

 

Komunikasi 

Struktur 

Variabel 

Pribadi 

Konflik yang 

dipersepsi 

Konflik yang 

dirasakan 

Konflik 

tampak 

Menangani 

Konflik : 

 

Bersaing 

Kolaborasi 

Kompromi 

Menghindar 

Menyesuaikan 

 

Meningkatkan                  

Kinerja  kelompok 

Menurunkan                          

Kinerja  kelompok 

Sumber : Robbins, Organizational Behavior,  1998: 437 

Gambar 3.  Tahap – Tahap Proses Konflik 
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2.1.6 Gaya Menangani Konflik 

 

 

Orang berbeda – beda gayanya dalam menanggapi konflik. Sementara orang 

menghadapi dengan tegang, yang  lain mencoba menghindari, sedangkan yang 

lain lagi berusaha untuk menghadapi. Perbedaan – perbedaan tanggapan ini 

disebut  ’gaya menangani konflik’. Dari berbagai teori dari para penulis dapat 

dibedakan adanya lima gaya menghadapi konflik. Gaya – gaya ini juga dapat 

digunakan oleh seseorang atau oleh manajer dalam menangani atau 

menyelesaikan konflik, yaitu : 

 

(kedua belah pihak berkorban) 

(Kedua belah memberi 

kesempatan apa yang 

dituntut) 

(masing-masing pihak 

ingin menang) 

(menurut yang dituntut pihak lain) (menghindari) 

Assertive 

(tuntutan tinggi) 

Gambar .4.  Model Gaya Menangani Konflik 

Competing Collaborating 

A v o i d i n g Accomodating 

Compromising 

Unassertive 

(tuntutan rendah) 

Keinginan 

untuk 

memuaskan 

pihak sendiri 

Keinginan untuk memuaskan pihak lain 

Sumber : Sigit, Perilaku Organisasional, 2003: 147 
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1. Gaya Avoiding (menghindar) 

Sementara orang tidak suka dengan konflik. Jika harus terjadi konflik ia lebih 

suka menghindar, dan tidak meneruskan apa yang diinginkan atau 

diperjuangkan. Lebih baik mundur daripada bertentangan, karena barangkali 

ada peristiwa konflik yang pernah terjadi dirasa menyakitkan, atau memang 

lebih baik mengalah daripada harus bertentangan dengan pihak lain. Cara 

seperti ini baik, jika masalah menimbulkan konflik itu adalah hal yang kecil 

artinya, atau tidak relevan. 

2. Gaya accomodating (menyesuaikan) 

Penyesuaian berarti memberi kesempatan kepada pihak lain mengenai 

keinginannya. Diberi kesempatan kepada pihak lain mengenai keinginannya. 

Diberi kesempatan karena masih diinginkan untuk berkomunikasi, atau takut 

kehilangan relasi. Jadi, masih menginginkan adanya hubungan, dan daripada 

konflik lebih baik diusahakan adanya penyesuaian saja. Berbeda dari avoiding 

yang sama sekali memutuskan hubungan dengan pihak lawan. 

3. Gaya competing (bersaing) atau forcing (kekerasan) 

Gaya bersaing ialah mencoba meraih apa yang diinginkan untuk dituruti 

dalam menghadapi pihak lawan. Penggunaan gaya ini bermaksud untuk 

memperoleh kemenangan. Pesaing bertindak assertive (menuntut) dan 

uncoperative (tidak koperatif). Dengan gya ini digunakan taktik supaya 

menang dengan menggunakan kekuasaan, kekuatan, ancaman, argumen, atau 

himbaun. 
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4. Gaya collaborating (kolaborasi) 

 Kolaborasi didasarkan atas kemauan untuk menerima kebutuhan-kebutuhan 

pihak lawan, tetapi juga menuntut kebutuhannya sendiri. Ini bermaksud 

memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, baik dari diri sendiri maupun 

pihak lawan. 

5. Gaya compromising (kompromi) 

Kompromi adalah gaya memberi dan menerima yang didasarkan atas 

keyakinan bahwa tiap orang tidak mempunyai kemutlakan dan orang harus 

mencari jalan tengah dimana kedua belah pihak harus hidup bersama. Kedua 

belah ppihak harus mengorbankan sebagian atau seluruh tuntutannya demi 

kepuasan kedua belah pihak. 

Kompromi terletak ditengah-tengah sehingga mengorbankan kedua belah 

pihak. Cara ini dapat dianggap oleh masing – masing pihak sebagai win-win 

solution atau lose-lose solution. Adapun penyelesaian yang lainnya dapat 

dirasakan sebagai win-lose solution bagi yang berkonflik. Penyelesaian 

konflik dapat dilakukan sendiri oleh yang bertikai, dapat juga dipaksa 

diselesaikan oleh (manajer) atasan, atau oleh pihak ketiga sebagai arbitrase 

(penengah pencari penyelesaian). (Sigit , 2003:146-147) 

 

2.2 Konflik Intra Pribadi 

 

Konflik  intra pribadi adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik 

terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak 

mungkin dipenuhi sekaligus. (Arianto : 2008) 
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Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seseorang itu biasanya terdapat 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Sejumlah kebutuhan-kebutuhan dan peranan-peranan yang bersaing 

2. Beraneka macam cara yang berbeda yang mendorong peranan-peranan dan 

kebutuhan-kebutuhan itu terlahirkan. 

3. Banyaknya bentuk halangan-halangan yang bisa terjadi di antara dorongan 

dan tujuan. 

4. Terdapatnya baik aspek yang positif maupun negatif yang menghalangi 

tujuan-tujuan yang diinginkan. (Arianto : 2008) 

 

Ada tiga macam bentuk konflik intra pribadi (Arianto : 2008) yaitu : 

1. Konflik pendekatan-pendekatan, contohnya orang yang dihadapkan pada dua 

pilihan yang sama-sama menarik. 

2. Konflik pendekatan  -  penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada 

dua pilihan yang sama menyulitkan. 

3. Konflik  penghindaran-penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada 

satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. 

 
Konflik intra pribadi melibatkan ketidaksesuaian emosi bagi individu ketika 

kepetingan, tujuan atau nilai-nilai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang diharapkan tidak tercapai atau jauh dari menyenangkan. Konflik 

ini merintangi kehidupan sehari-hari dan dapat mengganggu kegiatan orang lain. 

Ketika konflik ini dirasakan atau dialami baik secara fisik, mental atau emosional 

maka dapat menimbulkan sakit kepala, pusing bahkan stress. Bila akibat konflik 

ini sampai pada tingkat stress yang mematikan maka akan berada dalam konflik 
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intra pribadi tahap berikutnya yamg memiliki sifat destruktif misalnya menjurus 

kearah tindakan bunuh diri. (www.depsos.go.id/modules) 

 

Menurut Wijono (1993: 4-6), Konflik dalam diri individu muncul karena individu 

merasa dalam dirinya sendiri mengalami: 

1. Adanya suatu pertentangan antara perasaan-perasaan: senang dan kecewa, 

gagal dan berhasil, berharap dan putus asa. Munculnya perasaan-perasaan 

tersebut terjadi tidak seimbang, karena muncul dua kepentingan atau 

kekuatan yang bergerak ke arah tertentu dalam waktu yang bersamaan. 

2.  Adanya dua gagasan atau lebih yang berupa pertentangan, gerakan hati 

(impuls), saling berlawanan dan terjadi ketegangan emosi akibatnya tidak 

menyenangkan (impuls tertekan), stres dan mempengaruhi perilaku baik 

kognitif maupun psikomotoriknya. 

3.  Adanya suatu perjuangan antara keinginan dan pertentangan yang ada 

dalam diri individu berupa pertentangan psikis seperti merasa stres dan 

berusaha melawan terhadap stres tersebut. Situasi ini terjadi bisa 

disebabkan oleh pikiran-pikiran, ide-ide, tindakan-tindakan, cita-cita, 

tujuan yang berlawanan atau peran-peran yang bertentangan sehingga 

mempengaruhi perilaku 

 

Menurut Wijono (1993:42-66), untuk mengatasi konflik  dalam diri individu 

diperlukan tujuh strategi yaitu: 

 

1. Menciptakan kontak dan membina hubungan 

2.  Menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan 

3.  Menumbuhkan kemampuan /kekuatan diri sendiri 

http://www.depsos.go.id/modules
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4.  Menentukan tujuan 

5.  Mencari beberapa alternatif 

6.  Memilih alternatif 

7. Merencanakan pelaksanaan jalan keluar 

 

2.2.1 Konflik Peran 

 

Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (role) adalah perilaku yang diharapkan 

dari seseorang yang memiliki suatu status. Sedangkan status/kedudukan itu sendiri 

adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi 

suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap orang 

mungkin memiliki sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai 

dengan status itu. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari 

gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran 

adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. (Baihaqi : 

2008) 

 

Menurut Robbins (2003: 252) peran adalah seperangkat pola – pola perilaku yang 

diharapkan terhadap seseorang yang memangku jabatan / pekerjaan di dalam 

kelompok. Istilah peran dapat dikaitkan dengan identitas, persepsi, dan harapan. 

Identitas peran ialah sikap dan perilaku nyata seseorang yang konsisten dengan 

peran yang harus dilakukan. Jika perilakunya pas dengan peran yang seharusnya 

dilakukan, maka itulah identitas peran. Persepsi peran ialah sebuah sudut pandang 

individual tentang bagaimana seharusnya berperan dalam sebuah situasi tertentu. 

Hal ini berkaitan dengan persepsi peran menurut orang yang melihatnya. 
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Sedangkan harapan peran ialah bagaimana orag lain yakin dengan peran yang 

seharusnya ia mainkan dalam situasi tertentu. Peran yang diharapkan dilakukan 

menurut situasinya 

 

Ahmadi [1982] mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan 

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi 

tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. (Baihaqi : 2008) 

 

Posisi sosial yang ditempati seseorang dinamakan status, sedangkan perilaku yang 

diharapkan dari orang yang menempati posisi itu disebut peran. Peran sosial mirip 

dengan peran yang dimainkan seorang aktor. Bilton [1981] menyatakan, orang 

yang memiliki posisi-posisi atau status-status tertentu dalam masyarakat 

diharapkan untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu yang bisa diprediksikan, 

seolah-olah sejumlah “naskah” (scripts) sudah disiapkan untuk mereka. 

 

Namun harapan-harapan yang terkait dengan peran-peran ini tidak hanya bersifat 

satu-arah. Seseorang tidak hanya diharapkan memainkan suatu peran dengan cara-

cara khas tertentu, namun orang itu sendiri juga mengharapkan orang lain untuk 

berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap dirinya. 

 

Peran Ganda adalah peran-peran yang harus dijalankan pada saat tertentu pada 

seorang individu. Peran ganda yang dialami seorang ibu pekerja meliputi peran 

domestik dan peran publik (Susanto : 2008) 

1. Peran Domestik 

Peran ini terdiri dari peran seoranng istri dan seorang ibu. Sebagai seorang 

istri ia bertugas mendampingi dan mendukung suami,sedangkan sebagai ibu 
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ia bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Peran 

dalam rumah tangga ini sering diistilahkan dengan ”twenty-four-hours-a day-

job” 

2. Peran Publik 

Dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengalamannya seorang 

wanita yang berkomitmen untuk meniti karir berupaya mengembangkan diri 

seluas-luasnya untuk mencapai hasil maksimal pekerjaannnya. Segenap 

energi yang dimiliki dicurahkan untuk mencapai tujuan menjadi yang terbaik 

dalam menjalankan peran publik ini. 

 

Konflik peran adalah sebuah situasi dimana seorang individu dihadapkan pada 

berbagai harapan peran. Hal ini terjadi bila seorang individu mendapati bahwa 

pemenuhan dengan satu tuntutan peran memungkinkan terjadinya pemenuhan 

yang lebih sulit dengan yang lainnya, ini termasuk suatu situasi dimana dua atau 

lebih harapan-harapan peran itu saling bertentangan. (Robbins, 2003:253) 

 

Menurut Hendropuspito [1989], konflik peran (role conflict) sering terjadi pada 

orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-

peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau 

sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk 

menaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain. 

 

Konflik peranan timbul ketika seseorang harus memilih salah satu diantara 

Peranan yang dimilikinya misalnya sebagai ibu atau sebagai karyawan kantor. 
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Pada umumnya konflik peranan timbul ketika seseorang dalam keadaan tertekan, 

karena merasa dirinya tidak sesuai atau kurang mampu melaksakan peranan yang 

diberikan masyarakat kepadanya. Akibatnya, ia tidak melaksanakan peranannya 

dengan ideal/sempurna.  

(http://digilib.petra.ac.id) 

 

2.2.2. Meminimalisir Konflik Peran 

 

Ada beberapa proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan 

melindungi diri dari rasa bersalah. (Yustika : 2008) 

 

Pertama, rasionalisasi, yakni suatu proses defensif untuk mendefinisikan kembali 

suatu situasi yang menyakitkan dengan istilah-istilah yang secara sosial dan 

pribadi dapat diterima. Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik peran, yang 

mencegah kesadaran bahwa ada konflik. Misalnya, orang yang percaya bahwa 

“semua manusia sederajat” tapi tetap merasa tidak berdosa memiliki budak, 

dengan dalih bahwa budak bukanlah “manusia” tetapi “benda milik.” 

 

Kedua, pengkotakan (compartmentalization), yakni memperkecil ketegangan 

peran dengan memagari peran seseorang dalam kotak-kotak kehidupan yang 

terpisah, sehingga seseorang hanya menanggapi seperangkat tuntutan peran pada 

satu waktu tertentu. Misalnya, seorang politisi yang di acara seminar bicara 

berapi-api tentang pembelaan kepentingan rakyat, tapi di kantornya sendiri ia 

terus melakukan korupsi dan merugikan kepentingan rakyat. 
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Ketiga, ajudikasi (adjudication), yakni prosedur yang resmi untuk mengalihkan 

penyelesaian konflik peran yang sulit kepada pihak ketiga, sehingga seseorang 

merasa bebas dari tanggung jawab dan dosa. 

 

Terakhir, kadang-kadang orang membuat pemisahan secara sadar antara peranan 

dan “kedirian” (self), sehingga konflik antara peran dan kedirian dapat muncul 

sebagai satu bentuk dari konflik peran. Bila orang menampilkan peran yang tidak 

disukai, mereka kadang-kadang mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan 

apa yang harus mereka perbuat. Sehingga secara tak langsung mereka 

mengatakan, karakter mereka yang sesungguhnya tidak dapat disamakan dengan 

tindakan-tindakan mereka itu. 

 

Konflik-konflik nyata antara peran dan kedirian itu dapat dianalisis dengan 

konsep jarak peran (role distance) yang dikembangkan Erving Goffman. “Jarak 

peran” diartikan sebagai suatu kesan yang ditonjolkan oleh individu bahwa ia 

tidak terlibat sepenuhnya atau tidak menerima definisi situasi yang tercermin 

dalam penampilan perannya. Ia melakukan komunikasi-komunikasi yang tidak 

sesuai dengan sifat dari peranannya untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari 

sekadar peran yang dimainkannya.  

 

Penampilan “jarak peran” menunjukkan adanya perasaan kurang terikat terhadap 

peranan. Pada sisi lain, “penyatuan diri” dengan peranan secara total merupakan 

kebalikan dari “jarak peran.” Penyatuan diri terhadap peran tidak dilihat dari sikap 

seseorang terhadap perannya, tetapi dari tindakan nyata yang dilakukannya. 

Seorang individu menyatu dengan perannya bila ia menunjukkan semua 



29 

 

kemampuan yang diperlukan dan secara penuh melibatkan diri dalam penampilan 

peran tersebut.  

 

2.3 Kinerja 

 

Jika dilihat dari asal kata, kata “kinerja” adalah terjemahan dari kata performance, 

yang menurut The Scribner-Bantam English Dictionary, terbitan Amerika Serikat 

dan Canada (1979), berasal dari akar kata “to perform” dengan beberapa “entries” 

yaitu: 

(1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute);  

(2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar ( to discharge 

of fulfill; as vow); 

(3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to execute or 

complete an understaking); dan 

(4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is 

expected of a person machine). 

 

Kinerja atau performance merupakan aktivitas seseorang dalam melaksanakan 

tugas pokok yang dibebankan kepadanya (King, 1993 : 19). 

 

Kinerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh 

pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. 

(Guruvalah : 2008) 
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Menurut Stolovitch and Keeps (1992) kinerja merupakan seperangkat hasil yang 

dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu 

pekerjaan yang diminta. 

 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memliki derajat kesediaan 

dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah 

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. (Hersey and Blanchard: 

1993). 

 

Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan 

baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, 

Gibson and Ivancevich: 1994). 

 

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur kinerja 

individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilian kinerja individu, yakni: (a) 

tugas individu; (b) perilaku individu; dan (c) ciri individu (Robbin: 1996). 

Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik yang 

dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan (Schermerhorn, Hunt and 

Osborn: 1991). 

 

Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi atau 

motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), yaitu kinerja = ƒ (A x M x 
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O). Artinya: kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan 

(Robbins: 1996). 

 

Dengan demikian, kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, motivasi dan 

kesempatan. Kesempatan kinerja adalah tingkat-tingkat kinerja yang tinggi yang 

sebagian merupakan fungsi dari tiadanya rintangan-ringtangan yang 

mengendalakan karyawan itu. Meskipun seorang individu mungkin bersedia dan 

mampu, bisa saja ada rintangan yang menjadi penghambat. 

 

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan 

dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan, 

kemampuan dan sifat-sifat individu. 

Oleh karena itu, menurut model partner-lawyer (Donnelly, Gibson and 

Invancevich: 1994), kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-

faktor; 

(a) harapan mengenai imbalan 

(b) dorongan 

(c) kemampuan; kebutuhan dan sifat 

(d) persepsi terhadap tugas 

(e) imbalan internal dan eksternal 

(f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja 

 

Bernandin & Russell (1993:135) yang dikutip oleh Faustino Cardoso Gomes 

mengemukakan ukuran-ukuran kinerja sebagai berikut : 

1. Quantity of work : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang 

ditentukan. 
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2. Quality of work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapanya. 

3. Job Knowledge : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya. 

4. Creativeness : keaslian gagasan –gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 

5. Cooperation : kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama 

anggota organisasi 

6. Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan 

penyelesaian kerja. 

7. Initiative : semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggungjawabnya. 

8. Personal Qualities : menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramahtamahan dan integritas pribadi. 

 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Simanjuntak  

(2005 : 10) adalah: 

1.  Kompetensi individu 

Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja.    

Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh (a) kemampuan dan keterampilan  

kerja dan (b) motivasi dan etos kerja. 

2.  Dukungan Organisasi 

Dukungan organisasi dalam peningkatan kinerja karyawan dilakukan melalui  

pengorganisasian karyawan, penyediana sarana dan prasarana kerja, 
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pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat 

kerja. 

3.  Dukungan Manajemen 

Kemampuan menejerial perusahaan atau pimpinan perusahaan juga sangat 

menentukan kinerja setiap individu yang akhirnya akan menentukan kinerja 

perusahaan itu sendiri. 

 

2.4 Kinerja Dosen 

 

Kata Dosen  berasal dari bahasa Latin yaitu doceo yang berarti mengajari, 

menjelaskan, atau membuktikan (Tampubolon, 2001:173). 

 

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menyebutkan  ada tiga tugas utama 

dosen yaitu tugas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Kualitas kinerja dosen dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai dosen, baik dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, 

penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. 

(http://jurnaliqro.files.wordpress.com) 

 

Rahman Assegaf (Kusnan : 2008) menyebutkan bahwa kualitas kinerja dosen 

dapat dianalisis dari lima indikator, yaitu : 

1. Kemampuan profesional (Professional Capacity) sebagaimana terukur dengan 

ijasah, jenjang pendidikan, jabatan, golongan , dan pelatihan; 

2. Upaya profesional (professional effort) sebagaimana terukur dari kegiatan 

mengajar, pengabdian dan penelitian; 

http://jurnaliqro.files.wordpress.com/
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3. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (teachers time) 

sebagaimana terukur dari masa jabatan, pengalaman mengajar, dan lainnya 

4.  Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya (link and match) sebagaimana 

terukur dari mata pelajaran yang dikuasai 

5.  Tingkat kesejahteraan (Prosperiousity) sebagaimana terukur dari upah, honor 

dan penghasilan rutin lainnya.  

 


