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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. GAYA MANAJEMEN KONFLIK 

1. Pengertian Gaya Manajemen Konflik 

Konflik menurut Robbins (1996) adalah suatu proses yang mulai 

bila satu pihak merasakan  bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi 

secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif. Definisi ini 

mencangkup rentang yang luas dari konflik yang dialami orang dalam 

organisasi, seperti ketidakcocokan tujuan, perbedaan dalam penafsiran 

fakta,  ketidaksepakatan yang didasarkan pada pengharapan perilaku, dan 

sebagainya. Selanjutnya Robbins mendefinisikan gaya manajemen konflik 

sebagai keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dalam 

episode konflik. 

Wirawan (2010) mengemukakan gaya manajemen konflik adalah 

pola perilaku seseorang dalam menghadapi situasi konflik. 

Winardi (2007) berpendapat bahwa gaya manajemen konflik 

merupakan pendekatan yang dilakukan seseorang dalam menghadapi suatu 

sistuasi konflik yang berhubungan dengan cooperativeness dan 

assertiveness. 

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya 

manajemen konflik merupakan pola perilaku seseorang dalam menghadapi 
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suatu episode konflik yang berhubungan dengan cooperativeness dan 

assertiveness 

 

2. Macam Gaya Manajemen Konflik 

Pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik disebut 

dengan gaya manajemen konflik. R.R. Blake dan J. Mouton (dalam 

Wirawan, 2010) merupakan pendahulu yang menggunakan istilah gaya 

manajemen konflik. Keduanya mengembangkan teori yang disebut Teori 

Grid. Teori ini disusun berdasarkan dua dimensi yaitu perhatian manajer 

terhadap orang atau bawahan dan perhatian manajer terhadap produksi. 

Kedua dimensi ini dikembangkan menjadi lima jenis gaya manajemen 

konflik, antara lain: 

1. Memaksa (forcing), yaitu berupaya memaksakan kehendaknya untuk 

meningkatkan produksi dengan mengabaikan orang lain jika menemui 

situasi konflik. 

2. Konfrontasi (confrontation), yaitu berupaya berkonfrontasi untuk 

meningkatkan produksi dan dalam waktu bersamaan berkonfrontasi 

untuk memperhatikan orang yang dipimpinnya. 

3. Kompromi (compromising), yaitu berkompromi mengenai tingkat 

produksi organisasi demi memenuhi kesejahteraan bawahannya. 

4. Menarik diri (withdrawal), yaitu bersikap secara pasif seolah-olah 

tidak terjadi konflik dan tidak mau menghadapi konflik. 
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5. Mengakomodasi (smoothing), yaitu menyerah pada keinginan lawan 

konfliknya demi hubungan yang baik dan kesejahteraan bawahannya. 

Gordon dan Miftah Toha (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan 

secara umum bahwa strategi manajemen konflik adalah sebagai berikut: 

a. Strategi menang-kalah 

Strategi ini ada kalanya pihak tertentu menggunakan wewenang atau 

kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. 

b. Strategi kalah-kalah 

Strategi ini dapat berupa kompromi, dimana kedua belah pihak 

berkorban untuk kepentingan bersama 

c. Strategi menang-menang 

Konflik dipecahkan melalui problem solving. Metode ini dianggap 

paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. 

Kenneth W. Thomas dan Ralp H. Kilmann (Wirawan, 2010) 

mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan dua 

dimensi yaitu kerja sama dan keasertifan. Berdasarkan kedua dimensi 

tersebut dikemukakan lima jenis gaya menajemen konflik, sebgai berikut: 

1. Kompetisi (competing) 

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan yang tinggi dan 

tingkat kerja sama rendah. Berorientasi pada kekuasaan dimana 

seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk 

memenangkan konflik. 
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2. Kolaborasi (collaborating) 

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan tingkat kerja 

sama yang tinggi. Gaya ini merupakan upaya bernegosiasi untuk 

menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang 

terlibat konflik. Upaya tersebut meliputi saling memahami 

permasalahan dan saling mempelajari ketidaksepakatan. 

3. Kompromi (compromising) 

Gaya manajemen konflik menengah, diamana tingkat keasertifan dan 

tingkat kerja sama sedang dengan menggunakan strategi memberi dan 

menerima. 

4. Menghindar (avoiding) 

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan tingkat kerja 

sama yang rendah. Bentuk mneghidari konflik dapat berupa 

menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok masalah hingga 

waktu yang tepat, atau menarik diri dari konflik yang mengancam dan 

merugikan. 

5. Mengakomodasi (accomodation) 

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan yang rendah dan 

tingkat kerja sama tinggi, dengan mengabaikan kepentingan diri 

sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya. 

Robbins (1996) juga mengemukakan pendapatnya tentang strategi 

manajemen konflik, antara lain: 
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a. Bersaing, yaitu suatu hasrat untuk memuaskan kepentingan seseorang, 

tidak peduli dampaknya terhadap pihak lain pada konflik itu. 

b. Berkolaborasi, yaitu situasi dimana pihak-pihak pada suatu konflik 

masing-masing sangat berkeinginan untuk memuaskan sepenuhnya 

kepentingan semua pihak. 

c. Menghindar, yaitu hasrat untuk menarik diri atau menekan suatu 

konflik. 

d. Mengakomodasi, yaitu kesediaan dari satu pihak dalam suatu konflik 

untuk menaruh kepentingan lawannya di atas kepentingannya. 

e. Berkompromi, yaitu suatu situasi dimana tiap pihak pada suatu konflik 

bersedia melepaskan sesuatu. 

Winardi (2007) mengemukakan tiga metode untuk memanage 

konflik, antara lain: 

1. Dominasi atau supresi, yaitu dengan cara memaksa, membujuk, 

menghindari, dan keinginan mayoritas. 

2. Kompromis, yaitu dengan separasi, arbitrasi, dan mengambil 

keputusan berdasarkan faktor kebetulan. 

3. Pemecahan problem integratif, yaitu dengan konsensus, konfrontasi, 

dan penggunaan tujuan-tujuan superordinat. 

Pickering (2006) mengembangkan lima gaya manajemen konflik, 

antara lain: 

1. Berkolaborasi, yaitu gaya manajemen konflik sama-sama menang 

dengan cara mengadakan pertukaran infomasi. 
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2. Mengikuti kemauan orang lain, yaitu gaya manajemen konflik dengan 

menilai orang lain lebih tinggi dan memberikan nilai rendah pada diri 

sendiri. 

3. Mendominasi, yaitu gaya manajemen konflik yang menekankan dan 

menonjolkan kepentingan sendiri. 

4. Menghindar, yaitu gaya manajemen konflik dimana ornag yang 

menggunakan gaya ini tidak memberikan nilai yang tinggi pada 

dirinya ataupun orang lain. 

5. Kompromi, yaitu gaya manajemen konflik yang berorientasi pada jalan 

tengah. 

Nimran (dalam Sopiah, 2008) menyatakan beberapa strategi 

manajemen konflik, yaitu: 

a. Strategi kompetisi atau strategi kalah-menang, yaitu penyelesaian 

masalah dengan kekuasaan. 

b. Strategi kolaborasi atau strategi menang-menang dimana semua pihak 

yang terlibat mencari cara penyelesaian konflik yang sama-sama 

menguntungkan. 

c. Strategi penghindaran, yaitu strategi untuk menjauhi sumber konflik 

dengan mengalihkan persoalan sehingga konflik tidak terjadi. 

d. Strategi akomodasi, adalah strategi yang menempatkan kepentingan 

lawan diatas kepentingan sendiri. 
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e. Strategi kompromi, yaitu strategi kalah-kalah dimana pihak-pihak yang 

terlibat konflik mengorbankan sebagian dari sasarannya dan 

mendapatkan hasil yang tidak maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gaya yang 

dapat digunakan untuk memanajemen konflik antara lain strategi bersaing 

atau strategi kalah-menang, berkolaborasi atau strategi menang-menang, 

menghindar, mengakomodasi, berkompromi atau strategi kalah-kalah. 

 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Manajemen Konflik 

Wirawan (2010) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

gaya manajemen konflik antara lain asumsi mengenai konflik, pola 

komunikasi dalam interaksi konflik, kekuasaan yang dimiliki, kepribadian, 

situasi konflik dan posisi dalam konflik. 

Handoko (2008) mengungkapkan gaya manajemen konflik 

seseorang dalam organisasi dipengaruhi oleh komunikasi, hubungan 

pribadi, dan karakteristik kepribadian tertentu. 

Sementara itu Lee Fen Ming (dalam Wirawan, 2010) menjelaskan 

bahwa kecerdasan emosional mempunyai hubungan positif terhadap gaya 

manajemen konflik kolaborasi dan kompromi. 

Dari uraian pendapat di atas dapat ditarik kesimppulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi gaya manajemen konflik adalah 

kecerdasan emosional, asumsi mengenai konflik, pola komunikasi, 
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kekuasaan yang dimiliki, hubungan pribadi, karakteristik kepribadian, 

situasi konflik dan posisi dalam konflik 

 

B. KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Effendy (dalam Liliweri, 1997) mengemukakan pendapatnya 

bahwa pada hakekatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

antara seorang komunikator dengan seorang komunikan. Karena prosesnya 

yang dialogis, jenis komunikasi dianggap paling efektif untuk mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku manusia. 

Sementara itu Dean C. Barnlund (dalam Liliweri, 1997) 

menyatakan komunikasi interpersonal selalu dihubungkan dengan 

pertemuan antara dua, tiga, atau mungkin empat orang yang terjadi secara 

spontan dan tidak berstruktur. 

DeVito (1997) mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai 

komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai 

hubungan yang mantap dan jelas. 

Rogers (dalam Liliweri 2004) berpendapat bahwa komunikasi 

interpersonal merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi 

dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. 

Selanjutnya Tan (dalam Liliweri, 1997) mengatakan bahwa 

komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka antara dua orang 

atau lebih. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa 

komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih yang memiliki hubungan yang mantap dan jelas. 

 

2. Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal 

Menurut Barnlund (dalam Liliweri, 1997) ada beberapa ciri 

komunikasi interpersonal, yaitu :  

a. Terjadi secara spontan 

b. Tidak mempunyai struktur yang teratur atau diatur 

c. Terjadi secara kebetulan 

d. Tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu 

e. Dilakukan oleh orang- orang dengan identitas keanggotaan yang 

kadang-kadang kurang jelas 

f. Bisa terjadi sambil lalu 

Reardon (dalam Liliweri, 1997) juga menyatakan bahwa 

komunikasi antar pribadi mempunyai enam ciri, antara lain : 

a. Dilaksanakan atas dorongan berbagai faktor 

b. Mengakibatkan dampak yang disengaja dan yang tidak disengaja 

c. Kerap kali berbalas-balasan 

d. Mengisyaratkan hubungan antar pribadi paling sedikit dua orang 

e. Berlangsung dalam suasana bebas, bervariasi, dan berpengaruh 

f. Menggunakan berbagai lambang yang bermakna 
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DeVito (1997) mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal 

mengandung lima ciri sebagai berikut :  

a. Keterbukaan (opennes) 

Yaitu kesediaan komunikator untuk membuka diri dan 

mengungkapkan informasi kepada orang yang diajak berinteraksi. 

b. Empati (empathy) 

Yaitu kemampuan seseorang untuk mengatahui apa yang sedang 

dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang 

lain tersebut. 

c. Sikap mendukung (suportiveness) 

Sikap mendukung dapat terbentuk dengan bersikap deskriptif, spontan, 

dan provisional. 

d. Sikap positif (positiveness) 

Komunikasi interpersonal akan terbina bila orang memiliki sikap 

positif terhadap diri mereka sendiri, bereaksi menyenangkan terhadap 

segala suasana interaksi, mengahargai keberadaan dan kepentingan 

orang lain.  

e. Kesetaraan (equality) 

Komunikasi interpersonal 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 

mmpunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 
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Evert M. Rogers dalam Liliweri (2004) menyebutkan beberapa ciri 

komunikasi interpersonal, yaitu : 

a. Arus pesan cenderung dua arah 

b. Konteks komunikasi adalah tatap muka 

c. Tingkat umpan balik yang tinggi 

d. Kemampuan untuk mengatasi tingkat selektivitas sangat tinggi 

e. Kecepatan untuk menjangkau sasaran yang besar sangat lamban 

f. Efek yang terjadi antara lain perubahan sikap 

Liliweri (2004) merumuskan beberapa ciri komunikasi 

interpersonal, antara lain : 

a. Spontanitas, terjadi sambil lalu dengan media utama adalah tatap muka 

b. Tidak mempunyai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu 

c. Terjadi secara kebetulan diantara perserta yang indentitasnya kurang 

jelas 

d. Mengakibatkan dampak yang disenganja dan tidak disengaja 

e. Kerap kali berbalas-balasan 

f. Mempersyaratkan hubungan paling sedikit dua orang dengan 

hubungan yang bebas dan bervariasi serta ada keterpengaruhan 

g. Harus membuahkan hasil 

h. Menggunakan lambang-lambang yang bermakna 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri 

komunikasi interpersonal antara lain: dilaksanakan atas dorongan berbagai 

faktor, mempersyaratkan hubungan paling sedikit dua orang, berlangsung 
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secara tatap muka, mengakibatkan dampak yang disengaja maupun tidak 

disengaja, mengandung kesetaraan, ada sikap positif, keterbukaan, 

mendukung, dan empati, serta, berefek pada perubahan sikap 

3. Faktor-Faktor Komunikasi Interpersonal 

Setiap proses komunikasi didorong oleh faktor-faktor tertentu 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Halloran (1980) bahwa manusia 

berkomunikasi denagn orang lain karena didorong oleh beberapa faktor, 

yakni :  

a. Perbedaan antar pribadi 

b. Pemenuhan kekurangan 

c. Perbedaan motivasi antar manusia 

d. Pemenuhan akan harga diri 

e. Kebutuhan atas pengakuan orang lain 

Cassagrande (1986) juga berpendapat bahwa manusia 

berkomunikasi karena beberapa faktor, antara lain : 

a. Memerlukan orang lain untuk saling mengisi kekurangan dan membagi 

kelebihan 

b. Ingin terlibat dalam proses perubahan yang relatif tetap 

c. Ingin berinteraksi dan memahami pengalaman masa lalu serta 

mengantisipasi masa depan  

d. Ingin menciptakan hubungan baru 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-fakto 

komunikasi interpersonal adalah perbedaan antar individu, untuk mengisi 
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kekurangan dan membagi kelebihan, keinginan berinteraksi dan 

membangun hubungan baru, serta kebutuhan akan pemenuhan harga diri 

dan pengakuan dari orang lain. 

4. Komunikasi Interpersonal dalam Organisasi 

Komunikasi interpersonal sangat menentukan keberhasilan 

komunikasi timbal balik dalam organisasi. Komunikasi interpersonal dapat 

menentukan keberhasilan komunikasi dengan dibantu oleh sikap dan 

tingkah laku yang etis, konsentrasi pada komunikasi akan memudahkan 

kontak pribadi (Rahmanto, 2004). 

Dalam komunikasi organisasi terdapat empat aliran komunikasi 

yang merupakan pedoman ke arah mana seseorang berkomunikasi. Sopiah 

(2008) menguraikan keempat aliran tersebut adalah: 

a. Komunikasi dari atas ke bawah 

Komunikasi dari atas ke bawah merupakan aliran komunikasi dari 

tingkat atas ke tingkat bawah melalui hierarki organisasi. Bentuk aliran 

komunikasi dari atas ke bawah berupa prosedur organisasi, instruksi 

tentang bagaimana melakukan tugas, umpan balik terhadap  prestasi 

bawahan, serta penjelasan tentang tujuan organisasi. Salah satu 

kelemahan komunikasi dari atas ke bawah adalah ketidak akuratan 

informasi karena harus melewati beberapa tingkatan. 

b. Komunikasi dari bawah ke atas 

Komunikasi dari bawah ke atas dirancang untuk menyediakan umpan 

balik tentang seberapa baik organisasi telah berfungsi. Bawahan 
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diharapkan memberikan informasi tentang prestasinya, pranktik, serta 

kebijakan organisasi. Komunikasi dari bawah ke atas dapat berbentuk 

laporan tertulis maupun lisan, kotak saran, serta pertemuan kelompok. 

Permasalahan utama yang terjadi dalam komunikasi dari bawah ke atas 

adalah bias dan penyaringan atas informasi yang disampaikan oleh 

bawahan. Bawahan sering kali memeberikan informasi yang kurang 

benar pada atasannya, terutama untuk informasi yang tidak 

mengenakkan. Akibatnya, komunikasi dari bawah ke atas sering kali 

dikatakan sebagai penyampaian informasi yang menyenangkan atasan 

bukan informasi yang perlu diketahui atasan. 

c. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal merupakan aliran komunikasi kepada orang-

orang yang memiliki hierarki yang sama dalam suatu organisasi, 

misalnya komunikasi yang terjadi antara manajer pemasaran dan 

manajer produksi. Komunkasi ini memperlancar pertukaran 

pengetahuan, pengalaman, metode, dan masalah.  

d. Komunikasi diagonal 

Komunikasi diagonal merupakan aliran komunikasi dari orang-orang 

yang memiliki hierarki yang berbeda dan tidak memiliki hubungan 

kewenangan secara langsung. Misalnya komunikasi yang terjadi antara 

manajer peamsaran dengan kepala sub bagian pengendalian mutu. 
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Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

arah komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi dari atas ke bawah, 

dari bawah ke atas, horizontal dan diagonal. 

 

C. PERAWAT 

1. Pengertian Perawat 

Pada waktu lampau peran perawat adalah memberikan perawatan 

dan kenyamanan karena perawat menjalankan fungsi perawatan spesifik. 

Namun hal ini telah berubah, peran perawat manjadi jauh lebih luas 

dengan penekanan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, 

serta memandang klien secara komperehensif. Perawat kontemporer 

menjalankan fungsi keperawatan dalam kaitannya dengan berbagai peran 

sebagai pemberi perawatan, pembuat keputusan klinis, pelindung dan 

advokat bagi klien, manajer kasus, rehabilitator, pembuat kenyamanan, 

komunikator, dan pendidik (Nursalam, 2001) 

American Nurses Association (Potter, P.A & Perry, A.G., 1999) 

mendefinisikan perawat sebagai profesi yang membantu dan memberikan 

pelayanan yang berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan individu. 

Tiga komponen penting dalam profesi keperawatan adalah perawatan, 

pengorbanan, dan koordinasi. 

Sedangkan Canadian Nurses Association (Potter, P.A & Perry, 

A.G., 1999) mendefinisikan keperawatan sebagai hubungan yang dinamik, 
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penuh perhatian dan pertolongan dimana perawat membantu klien untuk 

mencapai dan mempertahankan kesehatan optimalnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa perawat 

merupakan profesi berperan menjalankan fungsi sebagai pemberi 

perawatan, pembuat keputusan klinis, pelindung dan advokat bagi klien, 

manajer kasus, rehabilitator, pembuat kenyamanan, komunikator, dan 

pendidik yang berkontribusi dalam kesehatan dan kesejahteraan klien atau 

pasien. 

  

2. Peran Perawat 

Kelompok terbesar dari perawat pelaksana bekerja di rumah sakit. 

Saat ini perawat profesioanal di rumah sakit tidak hanya ahli dalam 

pemberian asuhan keperawatan tetapi juga mampu memberikan perawatan 

kliennya di rumah. Praktik keperawatan di rumah sakit menjadi lebih 

kompleks mengingat meningkatnya populasi lansia, penyakit akut, dan 

temuan-temuan terapi baru. Pada masa sekarang ini dengan menurunnya 

sumber, perawat profesional ditantang untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan klien terhadap perawatan kesehatan (McClure, dalam Nursalam 

2001). 

Menurut Nursalam (2001) sebagai perawat professional, maka 

peran yang diemban harus lebih independen. Peran-peran tersebut yaitu: 

a. Communication  
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Setiap melakukan komunikasi dengan rekan kerja atau tenaga medis 

lainnya dilakukan secara lengkap, akurat, dan cepat. 

b. Activity 

Prinsip pemberian asuhan perawatan harus dapat bekerja sama dengan 

rekan kerja dan tenaga medis lainnya yang ditunjang dengan 

menunjukkan kesungguhan dan empati serta bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diemban. 

c. Review 

Dalam setiap memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, perawat 

harus selalu berpedoman pada nilai-nilai etik keperawatan, standar 

keperawatan, dan ilmu keperawatan. 

d. Education 

Dalam upaya meningkatkan kualitas keperawatan, maka perawat harus 

terus-menerus menambah ilmu melalui pendidikan formal maupun 

informal dan melakukan penelitian-penelitian keperawatan. 

Berdasarkan Prosedur Tetap Rumah Sakit Ananda (2009), perawat 

berperan mengkaji data subyektif maupun obyektif, melakukan planning 

tindakan perawatan, intervensi, evaluasi, dan revisi strategi perawatan. 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulakan bahwa peran perawat 

adalah communication, activity, review, education, mengkaji data, 

melakukan planning dan intervensi, mengevaluasi dan merevisi strategi 

keperawatan. 
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D. PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP GAYA 

MANAJEMEN KONFLIK PADA PERWAT RUMAH SAKIT ANANDA 

PURWOKERTO 

Rumah sakit merupakan salah satu institusi yang menyediakan jasa 

pelayanan. Dalam menyediakan pelayanan tersebut perawat merupakan orang 

yang berhubungan langsung dengan pasien. Oleh karena itu perawat dituntut 

dapat memahami dan mengeti betul apa yang diinginkan oleh pasien maupun 

keluarganya. 

Dalam menjalankan tugasnya, perawat seringkali mengalami konflik 

baik dengan pasien dan keluarganya, dengan sesama perawat, dokter maupun 

pihak manajemen. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat 

maupun benturan kepentingan. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan 

manusia, termasuk perasaan diabaikan, disepelekan,  tidak dihargai, 

ditinggalkan, dan juga perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja. 

Dalam suatu organisasi,  kecenderungan terjadinya  konflik, dapat 

disebabkan  oleh suatu perubahan  secara tiba-tiba, antara lain: kemajuan 

teknologi baru, persaingan ketat, perbedaan kebudayaan dan sistem nilai, serta 

berbagai macam  kepribadian  individu. 

Adanya konflik dalam organisasi harus dimanage dengan baik agar 

tidak menimbulkan dampak yang negatif, tetapi justru memberikan dampak 

positif yang dapat memicu produktivitas organisasi. Setiap individu memiliki 

gaya masing-masing dalam mengelola konflik yang dihadapi. 
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Suatu pendekatan yang berorientasi pada pembentukan gaya  

manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para 

pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran 

mereka terhadap konflik yang dialami dalam bekerja. Di dalam organisasi 

terjalin komunikasi antar manusia. Komunikasi antarpribadi atau komunikasi 

interpersonal yang terjadi secara langsung dan bertatap muka akan 

menentukan gaya manajemen konflik yang diambil pihak-pihak yang 

berkonflik dalam menghadapi konflik tersebut.  
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Bentuk Konflik Perawat: 

- Dengan sesama perawat : cekcok karena adanya 

perbedaan pendapat tentang prosedur keperawatan 

yang sebaiknya diberikan kepada pasien. 

- Dengan pasien: pasien menuntut palayanan yang 

lebih pada perawat sehingga merasa tidak puas  

dengan pelayanan yang diberikan, sedangkan perawat 

mengaku sudah melayani dengan maksimal. 

- Dengan manajemen: manajemen tidak puas 

dengan kinerja perawat dan masalah kompensasi. 
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Berkolaborasi 
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Gambar 1 
Bagan kerangka berpikir 
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E. HIPOTESIS 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka 

penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut : Ada pengaruh antara 

komunikasi interpersonal terhadap gaya manajemen konflik perawat.  
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