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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan 

dan referensi. Penelitian pertama memiliki kesamaan topik utama, penelitian 

kedua memiliki konsep dasar, sedangkan penelitian ketiga memiliki kesamaan 

lokasi penelitian serta tinjauan gender.   

Penelitian pertama yang digunakan berjudul ”Conflict Management Styles: A 

Predictor of Likability and Perceived Effectiveness Among Subordinates”. 

Penelitian ini disusun oleh Rachel D. Copley dari Indiana University pada 2008. 

Semakin meningkatnya jumlah perempuan yang menempati posisi manajerial 

dalam organisasi menimbulkan pertanyaan mengenai adanya perbedaan kedua 

gender dalam kemampuan manajemen yang efektif. Salah satu kemampuan 

fundamental dalam kepemimpinan yang efektif adalah manajemen konflik. 

Disukai oleh bawahan juga menjadi faktor penting dalam kepemimpinan. Maka 

Copley dalam penelitian ini bertujuan mengetahui gaya manajemen konflik dari 

para pemimpin dengan gender berbeda serta menentukan kaitannya dengan 

efektivitas serta disukainya mereka oleh para bawahan.  

Copley menggunakan metode survei dengan informan yang terdiri dari 31 

supervisor di rumah sakit Midwestern yang terdiri dari 18 perempuan dan 13 laki-

laki. Berdasarkan respon dari para informan, 88.9% supervisor perempuan dan 

69.2% supervisor laki-laki memilih gaya manajemen konflik integrasi. Artinya, 
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tidak ada perbedaan dari kedua gender dalam gaya manajemen konflik. 

Selanjutnya, tidak ditemukan adanya pengaruh dari gaya manajemen konflik 

terhadap disukainya atasan oleh bawahan maupun efektivitas. Namun, ditemukan 

korelasi antara disukainya atasan oleh bawahan dengan efektivitas. 

Hasil penelitian ini menarik perhatian peneliti. Penelitian Copley yang 

berlatarkan organisasi dengan gender heterogen menunjukkan dominasi gaya 

manajemen konflik integrasi tidak sesuai dengan konsep budaya feminin dan 

Genderlect Styles Theory yang menyatakan bahwa perempuan biasanya memilih 

gaya manajemen konflik menghindar. Peneliti terdorong untuk memperoleh 

gambaran yang lebih lengkap mengenai manajemen konflik perempuan dengan 

pendekatan kualitatif.    

Penelitian kedua yang digunakan berjudul “Manajemen Konflik pada Wanita 

Menikah yang Tidak Memiliki Anak Laki-Laki dalam Keluarga Batak: Studi 

Fenomenologi terhadap Wanita Menikah yang Tidak Memiliki Anak Laki-Laki 

dalam Keluarga Batak di Wilayah Jabodetabek”. Penelitian ini disusun oleh 

Angela Anastasia Hutabarat dari Universitas Indonesia pada 2010.  

Hutabarat berusaha mengetahui dan mempelajari manajemen konflik yang 

dilakukan oleh wanita menikah dalam keluarga Batak yang tidak memiliki anak 

laki-laki. Pasalnya, suku Batak menganut sistem patrilineal yang menempatkan 

laki-laki pada posisi dominan. Ia memilih lima orang informan dengan kriteria 

merupakan wanita yang telah menikah dengan pria Batak minimal 10 tahun, 

berusia 40 tahun ke atas, dan memiliki minimal dua anak perempuan. Untuk 
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melengkapi data, Hutabarat juga melakukan wawancara mendalam dengan salah 

satu suami dari informan dan seorang sesepuh suku Batak.   

Dengan menggunakan metode studi fenomenologi, Hutabarat menemukan 

fakta bahwa kebanyakan pihak suami sesungguhnya tidak memiliki beban 

psikologis apabila tidak dapat memperoleh anak laki-laki. Permasalahan biasanya 

muncul dari pihak mertua informan yang menuntut cucu laki-laki terkait budaya 

yang dianutnya. Akibatnya para informan harus berhadapan dengan konflik 

intrapersonal maupun interpersonal dengan pihak mertua atau suami. Tiga dari 

lima informan memilih menyelesaikan konflik dengan cara menghindar 

(avoiding). Gaya manajemen konflik lainnya yang banyak digunakan oleh 

informan adalah akomodasi, yaitu mengalah terutama demi menyenangkan pihak 

mertua. Hanya ada satu informan yang mengaku menggunakan jalan kolaborasi 

dengan suaminya dalam menghadapi konflik ini.   

Gaya manajemen konflik menghindar menjadi temuan yang dominan dalam 

penelitian Hutabarat terkait posisi para wanita yang menjadi informan dalam 

keluarga Batak yang patrilineal. Menurut peneliti, cara perempuan menghadapi 

konflik tentu akan berbeda ketika mereka berhadapan dengan sesama perempuan 

dalam posisi yang setara. Selain menjadi inspirasi dalam memilih topik dan subjek 

penelitian, penelitian Hutabarat juga akan menjadi acuan peneliti dalam memilih 

konsep dasar yang menjadi salah satu pisau analisis, yaitu manajemen konflik 

interpersonal.  

Penelitian ketiga berjudul Perilaku Komunikasi Siswa di Sekolah Homogen: 

Studi Etnografi Komunikasi pada Siswa Kelas XII SMA Santa Ursula”. Penelitian 
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ini disusun oleh Evelyn Faustina dari Universitas Multimedia Nusantara pada 

2015.  

Faustina berusaha mengetahui perilaku komunikasi antarsiswa perempuan di 

sekolah homogen serta nilai dan norma yang muncul melalui interaksi mereka. Ia 

melakukan observasi di kelas kemudian memilih individu yang dianggap khas 

untuk menjadi subjek penelitian. Total ada sembilan orang siswa kelas XII yang 

dijadikan informan mewakili tiga program yaitu IPA, IPS, dan Bahasa.  

Menggunakan metode etnografi komunikasi, hasil penelitian menunjukkan 

perilaku komunikasi antarsiswa perempuan di sekolah homogen ini ditandai 

dengan ekspresivitas yang tinggi, kalimat dan ungkapan lisan yang termodifikasi, 

situasi senioritas, kebiasaan siswa untuk curhat, serta candaan antarsiswa. Siswa 

kelas XII SMA Santa Ursula ini memiliki kesempatan yang sama dalam 

mengemukakan pendapat atau menyampaikan informasi setiap saat sesuai situasi. 

Mereka juga saling berbagi emosi dalam komunikasi terlihat dari cara 

penyampaian yang selalu bersemangat. 

Penelitian Faustina memberikan gambaran mengenai cara berkomunikasi dan 

karakteristik dari subjek penelitian. Peneliti juga terinspirasi untuk melakukan 

observasi dan memilih sejumlah individu yang dianggap khas serta mewakili 

Badan Pengurus OSIS SMA Santa Ursula periode 2016-2017. Selain itu, peneliti 

juga mempelajari cara melakukan wawancara dengan subjek penelitian yang 

serupa.     
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Penelitian ini dapat dibedakan dari unsur judul penelitian, tujuan penelitian, 

pendekatan penelitian, teori dan konsep penelitian, beserta hasil penelitian dengan 

dua penelitian terdahulu. Perbandingan akan dijelaskan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Unsur 

yang 

Dibanding

-kan 

Rachel D. Copley 

(2008) 

Angela Anastasia 

Hutabarat 

(2010) 

Evelyn Faustina 

(2015) 

Fransisca Vania 

Harista  

(2016) 

1 
Judul 

Penelitian 

Conflict 

Management 

Styles: A 

Predictor of 

Likability and 

Perceived 

Effectiveness 

Among 

Subordinates 

Manajemen 

Konflik pada 

Wanita Menikah 

yang Tidak 

Memiliki Anak 

Laki-Laki dalam 

Keluarga Batak: 

Studi 

Fenomenologi 

terhadap Wanita 

Menikah yang 

Tidak Memiliki 

Anak Laki-Laki 

dalam Keluarga 

Batak di Wilayah 

Jabodetabek) 

Perilaku 

Komunikasi Siswa 

di Sekolah 

Homogen: Studi 

Etnografi 

Komunikasi pada 

Siswa Kelas XII 

SMA Santa Ursula 

Jakarta  

Strategi 

Manajemen 

Konflik 

Organisasi Siswa 

Sekolah 

Homogen: 

Studi Kasus pada 

Badan Pengurus 

OSIS SMA Santa 

Ursula Periode 

2016-2017 

2 
Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui 

perbedaan gaya 

manajemen 

konflik pemimpin 

perempuan dan 

laki-laki 

 

Mengetahui 

hubungan gaya 

manejemen 

konflik dengan 

disukainya oleh 

bawahan 

 

Mengetahui 

pengaruh gaya 

manajemen 

konflik dengan 

efektivitas yang 

dirasakan 

bawahan 

 

Mengetahui 

korelasi antara 

disukai dengan 

efektivitas yang 

dirasakan 

Mengetahui dan 

mempelajari 

manajemen konflik 

yang dilakukan 

oleh wanita 

menikah yang tidak 

memiliki anak laki-

laki dalam keluarga 

Batak 

Menganalisis 

perilaku komunikasi 

yang terjadi 

antarsiswa SMA 

Santa Ursula Jakarta 

 

Mengetahui dan 

menganalisis nilai-

nilai dan norma 

yang muncul di 

kalangan siswa 

SMA Santa Ursula 

Jakarta 

Mengetahui 

pengelolaan 

komunikasi 

konflik oleh 

organisasi yang 

terdiri dari 

perempuan 

seluruhnya, yaitu 

Badan Pengurus 

OSIS SMA Santa 

Ursula Periode 

2016-2017. 

3 Pendeka- Kuantitatif Kualitatif Kualitatif Kualitatif 
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tan 

Penelitian 

4 
Teori dan 

Konsep 

Gaya Manajemen 

Konflik 

Pengaruh Gender 

Societal 

Prescriptions 

Social Role  

Role Congruency 

Komunikasi 

Antarbudaya 

Manajemen 

Konflik 

Interpersonal 

Kode-kode 

Berbicara 

Manajemen Makna 

Terkoordinasi 

Komunikasi 

Antarpribadi 

Genderlect Styles 

Manajemen 

Konflik 

Interpersonal 

Komunikasi 

Organisasi 

5 
Metode 

Penelitian 
Survei Fenomenologi 

Etnografi 

Komunikasi 
Studi Kasus 

6 
Hasil 

Penelitian 

Mayoritas 

pemimpin 

perempuan dan 

laki-laki memilih 

integrasi sebagai 

gaya manajemen 

konflik 

 

Disukainya atasan 

oleh bawahan dan 

efektivitas yang 

dirasakan 

bawahan tidak 

dipengaruhi oleh 

gaya manajemen 

konflik 

 

Terdapat korelasi 

antara disukainya 

atasan oleh 

bawahan dengan 

efektivitas yang 

dirasakan 

bawahan 

Strategi manajemen 

konflik yang 

dominan digunakan 

saat terjadi konflik 

oleh wanita 

menikah yang tidak 

memiliki anak laki-

laki dalam keluarga 

Batak adalah 

menghindar 

Perilaku komunikasi 

antarsiswa 

perempuan di 

sekolah homogen ini 

ditandai dengan 

ekspresivitas yang 

tinggi, kalimat dan 

ungkapan lisan yang 

termodifikasi, 

situasi senioritas, 

kebiasaan siswa 

untuk curhat, serta 

candaan antarsiswa.  

 

Setiap siswa 

memiliki 

kesempatan yang 

sama dalam 

mengemukakan 

pendapat atau 

menyampaikan 

informasi setiap saat 

sesuai situasi.  

- 

     

2.2 Teori dan Konsep 

 2.2.1 Genderlect Style Theory 

Deborah Tannen, seorang profesor dalam bidang linguistik menyatakan 

bahwa percakapan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan merupakan 

komunikasi antarbudaya (Griffin, 2009, h.429). Kata genderlect dalam 

teorinya sendiri merujuk cara memandang perbedaan gaya analisis feminin 

dan maskulin sebagai dua dialek budaya yang berbeda. Hal ini berbeda 

dengan paradigma kritis yang memandang percakapan antara laki-laki dan 
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perempuan sebagai upaya pria mendominasi perempuan (Griffin, 2009, 

h.430). 

Salah satu poin dalam teori yang digagas oleh Deborah Tannen 

menyebutkan bahwa dalam proses komunikasi, perempuan berfokus pada 

hubungan dan laki-laki berfokus pada status. Bagi perempuan, disukai oleh 

rekan-rekannya merupakan hal yang sangat krusial. Bentuk hubungan yang 

disasar oleh perempuan adalah hubungan yang bersifat simetris. Lain halnya 

dengan laki-laki, mereka mengutamakan untuk mendapatkan penghargaan 

dari rekannya dan menyasar hubungan yang bersifat asimetris (Griffin, 2009, 

h.432). 

Satu paham dengan Tannen, Wood (2011 dikutip dalam Cinardo, 2011, 

h.7-8) menyatakan bahwa tujuan utama perempuan dalam berkomunikasi 

adalah membentuk dan mempertahankan hubungan. Demi memperoleh 

hubungan yang bersifat simetris, perempuan cenderung mengundang orang 

lain untuk turut berbicara serta menggabungkan ide. Perempuan juga 

menekankan perasaan dengan menunjukkan pemahaman akan perasaan orang 

lain dan memikirkan perasaan orang lain dalam berkomunikasi. 

Sementara itu, laki-laki yang mengutamakan status menggunakan 

komunikasi sebagai instrumen. Dalam hal ini, laki-laki ingin menunjukkan 

intelejensinya. Hal ini terbukti dengan lebih seringnya laki-laki menginterupsi 

percakapan serta menyampaikan komando dan pendapat dalam waktu yang 

lebih lama. Meskipun demikian, mereka cenderung lebih langsung dan tegas 

dalam berkomunikasi (Wood, 2011 dalam Cinardo, 2011, h.8). 
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Gaya percakapan perempuan yang bertujuan membentuk hubungan 

disebut dengan rapport talk, sedangkan gaya percakapan laki-laki yang 

bertujuan memberi perintah, menyampaikan informasi, dan memenangkan 

argumen disebut report talk. Setidaknya ada lima poin yang menjadi 

perbedaan di antara keduanya (Griffin, 2009, h.432-435). 

1) Private Speaking dan Public Speaking 

Perempuan cenderung berbicara lebih banyak dalam percakapan 

pribadi. Laki-laki menggunakan percakapan sebagai senjata untuk 

menentukan posisi. Gaya komunikasi mereka cenderung monologis.  

2) Bercerita 

Laki-laki senang bercerita untuk menunjukkan statusnya. Dalam 

menceritakan sebuah gurauan sebenarnya mereka sedang bersaing, 

”Dapatkah kamu menyaingi lucunya gurauan ini?” Begitu juga ketika 

menceritakan tentang diri mereka sendiri, laki-laki senang menceritakan 

diri mereka mengalahkan berbagai tantangan. Berbeda dengan 

perempuan yang menunjukkan perhatian mereka pada lingkungan 

dengan bercerita mengenai orang lain. Ketika bercerita mengenai diri 

sendiri, perempuan cenderung menceritakan kekurangannya untuk 

memposisikan diri mereka satu tingkat dengan pendengar dan 

menunjukkan dukungan. 

3) Mendengarkan 

Dalam mendengarkan sebuah cerita atau penjelasan, perempuan 

mempertahankan kontak dan memberi reaksi berupa anggukan maupun 
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jawaban-jawaban kecil. Laki-laki sering tidak melakukan hal tersebut. 

Akibatnya perempuan menyimpulkan bahwa laki-laki tidak 

mendengarkan meskipun tidak sepenuhnya benar. Perempuan juga 

sering melakukan cooperative overlap, yaitu berbicara sebelum lawan 

selesai demi sebagai tanda dukungan atau persetujuan.  

4) Mengajukan pertanyaan 

Perempuan mengajukan pertanyaan untuk membangun hubungan. 

Bahkan dalam menyampaikan opini mereka, perempuan senang 

menggunakan tag question seperti “Bagaimana menurutmu?” di akhir 

kalimat. Tag question ini bertujuan mengurangi potensi rusaknya 

hubungan akibat ketidaksetujuan dan mengundang lawan terlibat dalam 

percakapan yang bersahabat. 

5) Konflik 

Laki-laki menganggap hidup adalah pertandingan sehingga mereka 

tidak mengalami masalah dalam menghadapi konflik dan tidak juga 

berusaha menahan diri. Sementara itu, perempuan menganggap konflik 

sebagai ancaman bagi hubungan yang harus dihindari.  

Genderlect styles theory akan peneliti gunakan sebagai gambaran awal 

mengenai proses komunikasi perempuan dan dugaan hasil dari penelitian. 

Berdasarkan teori ini, Badan Pengurus OSIS SMA Santa Ursula periode 

2016-2017 yang menjadi subjek penelitian akan cenderung menghindari 

konflik. Apabila konflik sungguh terjadi, diduga kuat para anggota akan 

melibatkan perasaan mereka. Masalah pribadi akan menjadi masalah bersama 
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karena kecenderungan perempuan menunjukkan perhatian dan melibatkan 

orang lain dalam percakapan. Kesesuaian antara teori ini dengan realita akan 

terungkap pada akhir penelitian. 

   

 2.2.2 Manajemen Konflik Interpersonal 

Konflik interpersonal hanya dapat terjadi pada pihak-pihak yang saling 

ketergantungan dan memiliki tujuan yang tidak saling kompatibel. Dalam 

kata lain, apabila salah satu pihak mencapai tujuannya, pihak yang lain 

terganggu atau tidak dapat mencapai tujuannya. Semakin tinggi tingkat saling 

ketergantungan, semakin tinggi pula potensi terjadinya konflik (DeVito, 

2015, h.264). Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan konflik 

interpersonal dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut (De Janasz, 

Dowd, dan Schneider, 2001, h.245-246).  

1) Sumber daya yang terbatas 

Sebesar apapun sebuah organisasi, sumber daya yang dimiliki bersifat 

terbatas. Akibatnya, muncul persaingan antarunit atau divisi terkait 

sumber daya berupa uang, waktu, teknologi, perlengkapan, dan lain-

lain. 

2) Perbedaan tujuan 

Perbedaan tujuan pribadi maupun profesional antara individu-individu 

dalam organisasi berpotensi menyebabkan konflik. Sebagai contoh, 

tegangan dapat timbul ketika seseorang yang ingin bersantai dan 

memberikan usaha seminimal mungkin dalam pekerjaan dengan 
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seseorang yang memiliki standar tinggi dalam kuantitas dan kualitas 

pekerjaan.    

3) Kesalahpahaman dalam komunikasi 

Banyak konflik dalam organisasi terjadi akibat proses komunikasi yang 

tidak berjalan dengan lancar. Kesalahpahaman disebabkan tidak 

dilakukannya klarifikasi atas pemahaman, perbedaan budaya atau 

gender, serta kesalahan secara semantik.  

4) Perbedaan sikap, nilai, dan persepsi 

Terkadang tanpa disadari, perasaan atau kepedulian dalam diri 

seseorang mendorongnya untuk memunculkan reaksi tertentu. Reaksi 

ini dapat dipersepsi secara positif maupun negatif oleh orang lain. 

Perbedaan nilai juga sangat rentan menjadi sumber konflik yang sulit 

dipecahkan. Di dalam organisasi sendiri terdapat perbedaan 

kepercayaan, sikap dalam menghadapi individu yang berbeda, nilai 

yang diturunkan dari keluarga, sampai etos kerja di antara individu-

individu. 

5) Kepribadian yang bertabrakan 

Perbedaan kepribadian berpotensi menyebabkan konflik. Sebagai 

contoh, konflik dapat timbul di antara atasan yang sangat berorientasi 

dengan bawahan yang lebih senang bersosialisasi.  

    

Organisasi adalah contoh situasi dengan tingkat saling ketergantungan 

yang tinggi. Oleh karena itu, salah satu situasi yang marak terjadi konflik 

adalah organisasi. Dalam situasi ini, pemimpin memegang tanggung jawab 
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untuk menyelesaikan konflik. Ada dua macam konflik yang dapat terjadi di 

tempat kerja, yaitu procedural conflict biasanya disebabkan perdebatan 

mengenai tugas-tugas dan people conflict yang disebabkan individu dalam 

tempat kerja (DeVito, 2015, h.265). Sementara itu, berdasarkan pihak yang 

terlibat di dalamnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik intrakelompok 

yang terjadi di antara anggota kelompok dan konflik interkelompok yang 

terjadi di antara kelompok-kelompok kecil dalam organisasi (De Janasz, 

Dowd, dan Schneider, 2001, h.245).   

Menurut DeVito (2015, h.266-270), ada empat prinsip dasar dari 

konflik interpersonal, yaitu: 

1) Konflik dapat berpusat pada konten dan hubungan 

Konflik konten berpusat pada objek, peristiwa, dan orang yang biasanya 

bersifat eksternal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. 

Contohnya adalah ketika dua orang adu pendapat perihal film apa yang 

akan mereka tonton atau cara menghabiskan uang tabungan. Sementara 

itu, konflik hubungan berfokus pada hubungan antara pihak yang 

terlibat seperti adu pendapat antara ibu dan anak perempuannya perihal 

gaya hidup anak perempuannya. Dalam konteks Badan Pengurus OSIS 

SMA Santa Ursula yang menjadi subjek penelitian, konflik konten 

dapat terjadi ketika anggota beradu pendapat menentukan lokasi 

pelaksanaan program. Konflik hubungan sendiri terjadi ketika ketua 

divisi merasa tidak dihargai karena anggotanya langsung membuat 

keputusan dan disetujui ketua OSIS tanpa ia ketahui. Meskipun 
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demikian, dalam kehidupan nyata kedua jenis konflik ini sering tidak 

dapat dipisahkan.  

2) Konflik dapat menjadi hal yang positif dan negatif 

Konflik dianggap sebagai hal yang negatif karena sering dihadapi 

dengan metode yang tidak adil. Ketika berkonflik, seseorang cenderung 

menutup dirinya dari pihak lawan. Dalam menghadapi konflik, 

seseorang sering juga terlalu berfokus melukai perasaan pihak lawan. 

Akibatnya, konflik berujung pada rusak bahkan pecahnya hubungan.  

3) Konflik dapat terjadi dalam berbagai konteks 

a) Konteks fisik adalah kondisi fisik di sekitar yang memengaruhi cara 

seseorang menghadapi konflik serta memengaruhi hasil dari 

konflik, misalnya cara berkonflik antara ketua divisi dan 

anggotanya akan berbeda dalam rapat pleno dan rapat divisi mereka 

sendiri.  

b) Konteks sosiopsikologis merujuk pada atmosfer dan aspek 

emosional. Contohnya, cara penyelesaian konflik dalam atmosfer 

bersahabat tentu akan berbeda dengan penyelesaian konflik dalam 

atmosfer permusuhan. 

c) Konteks temporal berkaitan dengan waktu. Konflik setelah kerja 

keras yang melelahkan seharian akan menimbulkan perasaan yang 

berbeda dari konflik setelah makan malam yang menyenangkan. 

Dalam konteks subjek penelitian, konflik yang terjadi saat pengurus 

OSIS sudah lelah dengan rutinitas sekolah dan persiapan program 

Strategi Manajemen..., Fransisca Vania, FIKOM UMN, 2017



25 
 

akan menyebabkan perasaan tertekan dan kemungkinan 

menyebabkan ledakan emosi.   

d) Konteks budaya memengaruhi tipe konflik dan cara 

menghadapinya. Dalam budaya kolektif, pelanggaran norma dan 

nilai dari kelompok cenderung menimbulkan konflik. Dalam 

budaya individualistik, konflik lebih banyak terjadi karena 

pelanggaran norma dan nilai individu. Dalam hal ini, budaya 

organisasi juga turut berpengaruh. Ada organisasi yang 

menganggap bahwa tidak setuju pada keputusan manajemen tingkat 

atas merupakan hal yang wajar, tetapi ada juga yang tidak.  

4) Gaya berkonflik memiliki konsekuensi 

Cara seseorang menghadapi konflik memiliki dampak pada 

penyelesaian konflik serta hubungan pihak-pihak yang berkonflik. 

Menurut Blake dan Mouton (1984 dalam DeVito, 2015,h.287), ada lima 

cara menghadapi konflik. 

a) Competing: I Win, You Lose 

Satu pihak mendapatkan hal yang diinginkan atau dalam hal ini 

disebut menang, sedangkan pihak lawan kalah. Seseorang yang 

menyelesaikan konflik dengan cara kompetitif ini cenderung 

bersikap agresif dan menyalahkan pihak lawan dalam konflik. 

b) Avoiding: I Lose, You Lose 

Kedua pihak yang berkonflik menghindari komunikasi mengenai 

masalah yang terjadi. Apabila masalah tersebut muncul dalam 
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percakapan, mereka cenderung mengganti topik. Akibatnya, kedua 

pihak tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan konflik 

tidak terselesaikan. 

c) Accommodating: I Lose, You Win 

Seseorang yang menggunakan cara berkonflik ini mengorbankan 

kebutuhannya demi tercapainya kebutuhan pihak lawan. Biasanya 

tujuan dari cara berkonflik ini adalah mempertahankan harmoni 

dalam hubungan.  

d) Collaborating: I Win, You Win 

Dengan cara berkonflik ini, kebutuhan semua pihak yang berkonflik 

terpenuhi. Pihak-pihak yang berkonflik harus menyediakan waktu 

lebih untuk berkomunikasi terutama mendengarkan perspektif dan 

kebutuhan pihak lawan untuk mencapai resolusi. 

e) Compromising: I Win and Lose, You Win and Lose 

Cara ini sering disebut give and take. Sebagian kebutuhan dari 

pihak-pihak yang berkonflik terpenuhi dan sebagian lagi harus 

dikorbankan. Tujuan dari cara berkonflik ini adalah untuk 

memelihara harmoni hubungan. Namun, pihak yang berkonflik akan 

tidak merasa sepenuhnya puas karena ada hal yang mereka 

korbankan. 

Di samping lima cara menghadapi konflik yang telah disebutkan di atas, 

DeVito (2015, h.290-295) juga memaparkan strategi-strategi dalam 

manajemen konflik.  
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1) Win-Lose dan Win-Win 

Strategi win-lose dalam konflik menyebabkan satu pihak mendapatkan 

kebutuhan mereka atau menang, sedangkan pihak lainnya kalah. 

Sementara itu, strategi yang paling ideal adalah strategi win-win. Dalam 

strategi ini, kedua pihak mendapatkan kebutuhannya sehingga semua 

puas dengan keputusan yang diambil.  

2) Avoidance dan Active Fighting 

Avoidance atau menghindar adalah strategi menghadapi konflik yang 

tidak produktif. Strategi menghindar ini dapat dilakukan secara fisik 

dengan meninggalkan lokasi konflik, menolak bahwa konflik terjadi, 

atau menolak mendiskusikan bahkan mendengarkan semua argumen 

orang lain yang disebut nonnegotiation. Sebaliknya, strategi active 

fighting berarti berperan aktif dan bertanggung jawab atas pikiran 

maupun perasaan sendiri. Meskipun demikian, mengambil waktu untuk 

menenangkan diri sejenak juga perlu dilakukan untuk memikirkan 

strategi serta resolusi secara logis dan tenang. 

3) Force dan Talk 

Dengan menggunakan strategi force, seseorang menolak menghadapi 

isu yang sebenarnya dan memaksakan kehendaknya pada pihak lawan 

secara fisik maupun emosional. Strategi yang lebih tepat adalah talk 

atau membicarakan permasalahan yang ada dengan empati, 

keterbukaan, dan sikap positif. 

4) Blame dan Empathy 
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Sebuah konflik tidak terjadi karena satu masalah atau satu pihak, tetapi 

pengaruh berbagai faktor dan peran dari semua pihak yang terlibat. 

Upaya untuk menyalahkan satu pihak itulah yang disebut dengan 

strategi blame. Strategi yang lebih tepat adalah bersikap empati, yakni 

berusaha memahami perasaan dan situasi lawan.  

5) Gunnysacking dan Present Focus 

Gunnysack merujuk pada sebuah karung besar. Strategi gunnysacking 

berarti mengumpulkan seluruh kesalahan pihak lawan untuk 

ditumpahkan suatu saat (Bach dan Wyden, 1968 dalam DeVito, 2015, 

h.292). Apabila kedua pihak melakukan hal serupa, alhasil keduanya 

hanya saling menumpahkan kesalahan yang pernah dilakukan pihak 

lawan dan memperbesar permusuhan di antara keduanya tanpa 

membicarakan masalah sesungguhnya. Strategi yang lebih tepat adalah 

fokus pada masalah saat itu. Dalam menyelesaikan konflik juga 

sebaiknya berfokus pada pihak yang terkait. 

6) Manipulation dan Spontaneity 

Strategi manipulasi mencoba mengubah pola pikir pihak lawan untuk 

menerima dan tidak melakukan perlawanan. Dibandingkan melakukan 

manipulasi, lebih baik pihak yang berkonflik saling menjelaskan 

perasaan mereka secara spontan dan jujur guna menciptakan saling 

pengertian dan keputusan yang dapat diterima kedua pihak.  

7) Personal Rejection dan Acceptance 
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Dalam personal rejection, satu pihak bersikap dingin untuk 

menurunkan semangat pihak lawan untuk menyampaikan pendapat 

mereka. Penolakan ini dapat dilakukan dengan tidak mendengarkan 

bahkan memberikan respon yang negatif sehingga lawan merasa 

pendapat mereka tidak dianggap.  

8) Fighting Below The Belt dan Fighting Above The Belt 

Fighting below the belt berarti menyerang sisi emosional dari lawan 

yang dapat menyebabkan “luka yang serius”. Dalam hubungan 

interpersonal, pihak terlibat biasanya memahami belt line atau titik 

yang sensitif secara emosional bagi satu sama lain. Menyerang titik 

tersebut akan menambah masalah baru dalam konflik yang terjadi. 

Perlu diingat bahwa tujuan utama dalam penyelesaian konflik 

interpersonal adalah menyelesaikan masalah dan memperkuat ikatan 

emosional.  

9) Face-Detracting dan Face-Enhancing 

Strategi face-detracting adalah strategi merusak harga diri dan reputasi 

pihak lawan dengan memperlakukannya seakan-akan tidak kompeten. 

Menyerang kebebasan atau memaksa pihak lawan untuk melakukan 

sesuatu yang tidak dikehendaki juga merupakan bentuk strategi face-

detracting. Sementara itu, strategi face-enhancing secara umum 

dilakukan dengan mempertahankan citra positif dari pihak lawan untuk 

mencegah semakin berkembangnya konflik di masa depan (Donohue, 

1992 dalam DeVito, 2015, h.294). Mengonfirmasi definisi diri 
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seseorang, menghindari aksi menyerang atau menyalahkan, serta 

melakukan permohonan maaf yang pantas adalah cara-cara yang dapat 

dilakukan.  

10) Aggressiveness dan Argumentativeness 

Verbal aggressiveness adalah strategi memenangkan konflik dengan 

menyerang konsep diri orang lain dan menimbulkan luka secara 

psikologis. Sebaliknya, strategi argumentativeness merujuk pada 

keinginan untuk memperdebatkan sudut pandang serta menyampaikan 

pemikiran terhadap suatu isu. Berikut ini adalah sejumlah saran dalam 

menerapkan strategi argumentativeness, yaitu: 

a) memperlakukan perbedaan pendapat secara objektif, 

b) memusatkan argumen pada isu bukan kepribadian dari lawan, 

c) memberikan pujian atas kompetensi lawan, 

d) mempersilahkan lawan menyampaikan opininya sampai selesai 

sebelum merespon, 

e) menekankan kesetaraan dan persamaan antara pihak yang 

berkonflik, 

f) memperlihatkan ketertarikan akan pendapat maupun sudut pandang 

lawan, 

g) menghindari sikap terlalu emosional, 

h) dan tidak mempermalukan lawan. 
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Dibutuhkan persiapan yang matang dalam menyelesaikan suatu konflik. 

John Dewey (DeVito, 2009, h.282-286) menawarkan model resolusi konflik 

yang terdiri dari lima tahap sebagai berikut. 

1) Define the conflict 

Tahap ini merupakan tahap yang pertama dan paling penting untuk 

dilakukan. Beberapa teknik yang harus diperhatikan adalah: 

a) mendefinisikan sisi konten dari konflik maupun sisi hubungan yang 

melatarbelakanginya, 

b)  mendefinisikan masalah yang muncul secara spesifik, 

c) fokus pada konflik yang terjadi saat ini untuk menghindari 

terungkitnya kembali kekesalan yang terjadi di masa lampau, 

d) berempati dan berusaha memahami konflik yang terjadi dari sudut 

pandang lawan,  

e) menghindari berusaha membaca pikiran orang lain dan 

mengomunikasikannya secara langsung. 

2) Examine possible solutions 

Sebagian besar konflik dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Untuk 

mendapatkan solusi yang terbaik, pihak yang berkonflik dapat bertukar 

pikiran mengenai kemungkinan solusi kemudian memperhatikan lebih 

lanjut keunggulan dan kelemahan dari masing-masing solusi. 

Selanjutnya, pihak yang berkonflik dapat memilih solusi yang paling 

menguntungkan semua pihak. 

3) Test the solutions 
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Solusi yang telah dipilih harus diuji terlebih dahulu. Pengujian solusi 

pertama dilakukan dengan menelaah secara pribadi. Pengujian kedua 

dilakukan dengan mengeksekusi solusi secara nyata. Apabila solusi 

tidak menunjukkan hasil yang baik, eksekusi solusi harus dihentikan 

dan dilakukan pencarian solusi lainnya. 

4) Evaluate the solutions 

Setelah solusi diaplikasikan, pihak yang berkonflik dapat menilai 

keberhasilan solusi dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan 

situasi yang lebih baik. 

5) Accept or reject the solution 

Setelah proses evaluasi, diambil keputusan untuk menerima dan 

melaksanakan solusi atau menolak dan mencari solusi lain.  
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Konsep manajemen konflik interpersonal ini memberikan peneliti acuan 

akan aspek-aspek yang harus dibahas dalam mengkaji konflik di antara 

subjek penelitian. Peneliti mendapatkan gambaran bahwa sumber konflik 

dapat berasal dari tugas-tugas (procedural) dan individu (people) atau konten 

dan hubungan antara individu dalam organisasi. Berbagai konteks yang 

memengaruhi konflik juga akan menjadi perhatian peneliti. Peneliti akan 

menggali cara subjek penelitian menghadapi konflik dan mengaitkannya 

dengan tipe manajemen konflik serta strategi yang ditawarkan oleh DeVito.  

  

 2.2.3 Komunikasi Organisasi 

DeVito (2015, h. 264) mengatakan,”An organization may be defined as 

(1) an organized (2) group of people (3) who work together (4) to achieve 

compatible goals.” Lebih lanjut, ia menjelaskan keempat poin dalam definisi 

organisasi satu per satu. 

1) Organized 

Organisasi identik dengan struktur yang jelas. Ada organisasi yang 

memiliki struktur hierarki jelas dan tegas, tetapi ada pula yang struktur 

hierarkinya lebih bersifat longgar. Di dalam organisasi juga terdapat 

struktur jalur komunikasi baik formal maupun informal. Badan 

Pengurus OSIS SMA Santa Ursula memiliki struktur organisasi dengan 

hierarki yang jelas seperti OSIS pada umumnya sehingga tepat disebut 

organisasi.  

2) Group of People 
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Organisasi selalu terdiri dari sejumlah individu. Jumlah orang dalam 

organisasi sendiri beragam satu sama lain. Badan Pengurus OSIS SMA 

Santa Ursula periode 2016-2017 terdiri dari 34 individu sehingga 

memenuhi syarat organisasi.  

3) Working Together 

Pekerjaan setiap orang dalam organisasi saling terkait satu sama lain, 

sekalipun orang-orang tersebut terpisah secara geografis. Pengurus 

OSIS SMA Santa Ursula saling bekerja sama dalam pelaksanaan 

program divisi maupun program unggulan. 

4) Compatible Goals 

Tujuan masing-masing orang dalam organisasi tidak sama persis tetapi 

saling mendukung atau setidaknya tidak saling berkontradiksi. Tujuan 

dari masing-masing individu maupun divisi dalam Badan Pengurus 

OSIS SMA Santa Ursula berbeda-beda, tetapi seluruhnya bertujuan 

memberikan perkembangan positif bagi siswa SMA Santa Ursula. 

 

Ada beberapa karakteristik utama yang dapat digunakan untuk 

memahami organisasi lebih dalam (DeVito, 2015, h.265-266).  

1) Peraturan dan Tata Tertib 

Setiap organisasi dilengkapi dengan peraturan dan tata tertib. Sebagian 

peraturan dituliskan secara jelas dalam kebijakan perusahaan atau 

organisasi sehingga mengurangi ambiguitas. Namun, biasanya terdapat 

beberapa peraturan tidak tertulis yang dipahami oleh seluruh anggota. 

2) Terbagi atas Beberapa Divisi 
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Organisasi memiliki pembagian divisi yang jelas. Setiap orang memiliki 

spesialisasinya masing-masing dan bertanggung jawab pada wilayah 

terbatas dalam organisasi.  

3) Sistem Ganjaran dan Konsekuensi 

Anggota organisasi akan menerima ganjaran apabila melakukan 

tugasnya dengan baik. Sebaliknya, hukuman akan diberikan bagi 

anggota yang tidak melakukan tugasnya. Kendali dan kekuasaan untuk 

memberikan ganjaran atau hukuman ini dipegang oleh pihak yang 

secara hierarki berada di atas.  

4) Budaya Organisasi 

Setiap organisasi memiliki budayanya masing-masing, lengkap dengan 

ritual, norma, maupun nilainya. Budaya organisasi ini menjelaskan hal 

yang pantas diucapkan maupun dikatakan dan sebaliknya. Ganjaran dan 

hukuman juga sering dipengaruhi budaya organisasi. Contohnya adalah 

organisasi dengan budaya kolektivistik cenderung mengharapkan 

anggotanya menunjukkan kerendahhatian. Ketika anggota terlalu 

menonjolkan kemampuan pribadinya, ia mungkin dianggap arogan dan 

tidak cocok bekerja sama. Anggota juga diharapkan menghargai orang 

yang secara hierarki berada di atasnya.  

 

Dalam mencapai tujuan, individu-individu dalam organisasi tentu saling 

berkomunikasi. Proses pengiriman dan penerimaan pesan verbal maupun 

nonverbal yang terjadi dalam lingkup organisasi disebut komunikasi 

organisasi (DeVito, 2015, h.267). Berdasarkan arah aliran informasinya, 
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komunikasi organisasi dapat dibedakan menjadi empat (Pace dan 

Faules,2013, h.184-199). 

1) Komunikasi ke Bawah 

Dalam komunikasi ke bawah, informasi mengalir dari pihak yang 

memiliki jabatan otoritas lebih tinggi ke mereka yang memiliki jabatan 

lebih rendah. Menurut Katz dan Kahn (1996 dalam Pace dan Faules, 

2013, h.185), jenis-jenis informasi yang biasanya dikomunikasikan dari 

atasan ke bawahan adalah instruksi dalam melakukan pekerjaan, dasar 

pemikiran dalam melakukan pekerjaan, kebijakan organisasi, kinerja 

pegawai, dan pengembangan rasa memiliki terhadap tugas.  

2) Komunikasi ke Atas 

Dalam komunikasi ke atas, informasi mengalir dari bawahan ke atasan. 

Informasi yang dikomunikasikan ke atas dapat berupa pemberitahuan 

atas hal-hal yang telah dikerjakan oleh bawahan baik itu perencanaan, 

kemajuan, maupun prestasi. Persoalan dalam pekerjaan, gagasan untuk 

perbaikan organisasi, serta pikiran dan perasaan mengenai pekerjaan 

juga dapat disampaikan oleh bawahan ke atasan.    

3) Komunikasi Horisontal 

Dalam komunikasi horisontal, informasi disampaikan di antara rekan 

satu tingkat atau satu unit kerja. Komunikasi horisontal biasanya 

dilakukan untuk mengoordinasikan penugasan kerja, membagikan 

informasi mengenai rencana dan kegiatan, memecahkan masalah, 
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memperoleh pemahaman bersama, merundingkan dan menengahi 

permasalahan, serta menumbuhkan dukungan antarindividu.  

4) Komunikasi Lintas Saluran 

Dalam komunikasi lintas saluran, informasi disampaikan melewati 

batas-batas fungsional kepada individu yang bukan merupakan atasan 

atau bawahan. Contohnya, anggota divisi kesenian berkoordinasi 

dengan anggota divisi olahraga dalam pelaksanaan sebuah program.  

 

Empat aliran komunikasi di atas merupakan komunikasi yang bersifat 

formal. Pada praktiknya, terdapat komunikasi informal dalam organisasi yang 

sering disebut grapevine atau selentingan. Komunikasi ini disebut informal 

karena tidak mengalir sesuai garis hierarki organisasi. Informasi yang 

terkandung dalam selentingan biasanya merupakan hal yang dikatakan oleh 

seseorang, bukan pemegang kekuasaan (Pace dan Faules, 2013, h.200). 

Menurut Crampton, Hodge, dan Mishra (1998 dalam DeVito, 2015, h.270), 

selentingan biasanya muncul ketika suatu isu dianggap penting oleh anggota 

organisasi, terdapat ketidakpastian atau ambiguitas, serta suatu situasi 

dianggap mengancam dan menimbulkan kecemasan anggota organisasi.  

Definisi yang dirumuskan oleh DeVito meyakinkan peneliti bahwa 

Badan Pengurus OSIS SMA Santa Ursula memenuhi syarat-syarat organisasi. 

Dengan memahami karakteristik organisasi, peneliti dapat menyusun dugaan 

aspek-aspek yang menjadi penyebab konflik dalam Badan Pengurus OSIS 

SMA Santa Ursula periode 2016-2017. Peneliti juga menggunakan konsep 
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komunikasi organisasi untuk memetakan tipe aliran komunikasi yang 

berpotensi menjadi tempat terjadinya konflik.   

 

2.2.4 Sekolah Homogen 

Sekolah homogen adalah sebuah institusi pendidikan formal yang 

eksklusif hanya terdiri dari murid berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki saja 

atau perempuan saja. Menurut Grossberg (2014), beberapa karakteristik yang 

juga menjadi keunggulan dari sekolah homogen adalah sebagai berikut. 

1) Perempuan menjadi lebih percaya diri 

Penelitian The National Coalition of Girls’ Schools menyatakan bahwa 

seperempat anggota Kongres dan sepertiga perempuan dalam daftar 

Fortune 100 adalah lulusan sekolah homogen. Hal ini disebabkan para 

perempuan dapat lebih percaya diri dalam mengemukakan ide maupun 

pendapat saat diskusi kelas tanpa mengkhawatirkan pendapat dari laki-

laki. 

2) Perempuan nyaman dengan subjek pelajaran yang dianggap maskulin 

Dalam sekolah homogen, perempuan lebih nyaman mendalami bidang-

bidang yang selama ini dianggap maskulin seperti matematika dan sains 

tanpa adanya kompetisi dari laki-laki.  

3) Perempuan terhindar dari stereotip gender 

Perempuan mampu berpikir dan berperan lebih luas di luar stereotip 

gender yang biasanya berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, siswi 
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sekolah homogen dapat berperan sebagai ketua organisasi maupun 

kelompok-kelompok olahraga. 

4) Sekolah homogen memiliki tingkat disiplin yang lebih tinggi 

Para siswi dapat lebih bebas berpendapat maupun berekspresi serta 

tidak disibukkan dengan berbagai usaha menyaingi atau menarik lawan 

jenis dalam sekolah homogen. Akibatnya, mereka dapat fokus pada inti 

dari pembelajaran dan secara alami mendorong suasana yang lebih 

disiplin.   

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini fokus membahas konflik yang terjadi dalam Badan Pengurus 

OSIS SMA Santa Ursula Jakarta. Gender memengaruhi persepsi seseorang 

terhadap konflik dan manajemennya. Badan Pengurus OSIS SMA Santa Ursula 

yang terdiri dari perempuan seluruhnya tentu memiliki pandangan sendiri 

mengenai konflik. Manajemen konflik dilakukan pun dipengaruhi oleh sifat khas 

perempuan dan lingkungan yang homogen. Konflik terjadi pada tingkat 

organisasi. Kerangka pemikiran lebih lanjut dijabarkan dalam bagan berikut ini. 
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