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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

  Dari uraian hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa strategi kepala sekolah dalam manajemen konflik di SMP Muhammadiyah 10 

Palembang adalah kepala sekolah menerapkan strategi sama-sama merugi yaitu 

mencari  penyelesaian secara bersama, mencari solusi bukan keuntungan. Strategi 

menang kalah yaitu mengadakan musyawarah untuk mencari penyelesaian konflik 

yang terbaik. Strategi menang-menang yaitu menggunakan prinsip win-win solution 

dengan semua pihak, sehingga pihak-pihak yang terlibat konflik dapat menerima 

keputusan dengan senang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga strategi 

penyelesaian konflik diatas dianggap efektif dan efisien untuk menangani konflik. 

selanjutnya dalam menerapkan strategi manajemen konflik kepala sekolah juga 

melakukan tahapan-tahapan seperti perencanaan analisis konflik, penilaian konflik, 

dan pemecahan konflik. 

  Selanjutnya Penyebab konflik di SMP Muhammadiyah 10 Palembang yaitu, 

Komunikasi yang tidak efektif yaitu terjadinya salah pengertian yang berkenaan 

dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang disampaikan tidak 

lengkap dan jelas. struktur organisasi dimana di dalam struktur organisasi terdapat 

guru yang merangkap beberapa tugas seperti menjadi waka kurikulum, dan guru 

bimbingan konseling/ BK, selain itu juga guru tersebut harus menjalankan tugasnya 
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yaitu mengajar. Dengan mengemban berbagai tugas tersebut tentu membuat guru 

tersebut  merasa keberatan, dikarenakan tugas sebagai guru BK, waka kurikulum, dan 

jadwal mengajar sering berbenturan, sehingga yang sering dikorbankan adalah jadwal 

mengajar.  Faktor individual/personal yaitu konflik yang bersumber dari pribadi yang 

disebabkan oleh ketidak sesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan 

dengan prilaku yang diperankan pada jabatan mereka, serta perbedaan dalam nilai-

nilai atau persepsi. Kondisi emosi yaitu sebagian orang mengikuti perasaan dan 

emosinya saat berhubungan dengan orang lain, dan orang yang sangat dipengaruhi 

oleh perasaan dan emosinya cenderung menjadi tidak rasional saat berinteraksi 

dengan orang lain. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi strategi kepala sekolah 

dalam manajemen konflik yaitu faktor kepribadian individu yang terlibat konflik, 

faktor situasional, faktor interaksi, dan isu konflik. 

B. Saran 

 Dalam upaya memecahkan persoalan pendidikan yang merata disetiap jenjang 

pendidikan dan berdasarkan kesimpulan dari penelitian di SMP Muhammadiyah 10 

Palembang,  penulis memberikan saran-saran sebagai bahan acuan untuk  menuju 

kearah perbaikan yang kiranya dapat diambil manfaat. Saran-saran itu sebagai 

berikut: 

1. Kepada calon kepala sekolah/madrasah hendaknya memahami apa peran dan 

fungsi kepala sekolah agar setelah menjadi kepala sekolah dapat mengelolah 

pendidikan dengan baik, tak terkecuali dalam manajemen konflik. 
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2. Meningkatkan sikap positif guru pada proses pembelajaran perlu mendapat 

dorongan dari kepala sekolah antara lain denga terciptanya lingkungan kerja yang 

baik.  

3. Kepala sekolah harus mau melakukan evaluasi diri dengan membuka lebar saran,  

pendapat dan kritik dari bawahan dalam rangka peningkatan etos kerja seluru 

personil sekolah terutama guru. Tentang hal ini banyak cara yang dapat dilakukan, 

seperti pada kesempatan rapat, melalui angket, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 


