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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Kepala perpustakaan tidak hanya menggunakan satu gaya kepemimpinan dalam 

memimpim organisasi ITB, melainkan kepalapeprustakaan menggunakan gaya kepemimpinan 

lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Begitupun dengan gaya 

manajemen konflik yang kepala perpustakaan gunakan, kepala perpustakaan tidak hanya 

menggunakan satu gaya manajemen konflik dalam menyelesaikan ermasalahan di organisasi 

ITB, melainkan menggunakan gaya manajemen konflik lainnya, disesuaikan dengan jenis 

masalah dan situasi yang sednag berlangsung. Namun ada satu gaya manajemen konflik yang 

tidak pernah kepala perpustakaa gunakan yakni gaya manajemen konflik penghindaran 

(avoidance). 

5.1.2 Simpulan Khusus 

5.1.2.1 Gaya Kepemimpinan Kepala Perpustakaan dalam Memimpin Organisasi 

Perpustakaan ITB 

Fungsi kepemimpinan dapat menjadi cermin dalam menentukan gaya 

kepemimpinan yang kepala perpustakaan gunakan, dalam hal pengambilan 

keputusan (decision making), komunikasi (communication), pemberian motivasi 

(motivating), menyeleksi calon staf (selecting people), dan mengembangkan staf 

(developing people), aspek tersebut dapat menjelaskan kemana arah gaya 

kepemimpinan yang kepala perpustakaan ambil. Kepala perpustaakaan tidak hanya 

menggunakan satu gaya kepemimpinan dalam memimpin organisasi perpustakaan, 

adakalanya kepala perpustakaan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis 

salah satunya dalam pengambilan keputusan, menggunakan gaya kepemimpinan 

otoriter dalam menegakan kebijakan, serta mengaplikasikan gaya kepemimpinan 

delegatif atau laissez-faire dalam menyerahkan segala urusannya kepada 

bawahannya dengan mempercayakan tugas kepada staf sesuai dengan bidangnya. 

Jadi kepala perpustakaan akan menyesuaikan gaya kepemimpinannya terhadap 

situasi dan kondisi yang sedang terjadi.  
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5.1.2.2 Gaya Kepala Perpustakaan dalam Manajemen Konflik di Organisasi 

Perpustakaan ITB 

Kepala perpustakaan tidak hanya menggunakan satu gaya manajemen konflik 

dalam penyelesaian masalah di organisasi perpustakaan ITB. Menariknya, ada satu 

gaya manajamen konflik yang tidak pernah kepala perpustakaan gunakan, yakni 

gaya manajemen konflik avoidance (penghindaran), karena setiap masalah apapun 

yang terjadi di perpustakaan akan diselesaikan, sekalipun masalah tersebut 

memerlukan waktu dalam menyelesaikannya. Kepala perpustakaan tidak sering atau 

jarang menggunakan gaya manajemen konflik compromise (kompromi) namun 

lebih sering  menggunakan gaya manajemen konflik collaboration (kolaborasi) 

dalam menyelesaikan permasalahan/konflik yang sedang terjadi. Kepala 

perpustakaan selalu melibatkan stafnya dalam mengambil keputusan khususnya 

para kabid (kepala bidang) dan wakil kepala perpustakaan serta menampung banyak 

saran dari staf lainnya karena setiap jumat diadakan rapat rutin bulanan untuk 

membahas apa saja yang terjadi di lapangan. Namun ada saat dimana kepala 

perpustakaan menggunakan gaya manajemen konflik (akomodasi) serta 

menggunakan gaya manajemen konflik domination (dominasi) saat menerapkan 

kebijakan atau sebuah keputusan/instruksi. Jadi kepala perpustakaan akan 

menyesuaikan gaya manajemen konflik yang beliau gunakan terhadap situasi dan 

kondisi yang sedang terjadi.  

 

5.2 Implikasi 

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepala perpustakaan tidak hanya 

menggunakan satu gaya kepemimpinan dan gaya manajemen konflik dalam memimpin 

organisasi perpustakaan ITB. Sehubungan dengan itu temuan ini memberikan implikasi sebagai 

rujukan mengenai bagaimana seorang pemimpin yang memegang lebih dari satu tanggung jawab 

dapat memimpin perpustakaan yang selalu menyelesaikan permasalahan yang ada, tidak 

membiarkan masalah tersebut. 
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5.3 Rekomendasi 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta pengalaman dalam 

bidang perpustakaan. Serta dapat memperkaya jenis temuan khususnya mengenai gaya 

kepemimpinan terhadap manajemen konflik di perpustakaan. Kepala perpustakaan telah 

melakukan yang terbaik dengan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Maka dari itu dibuat rekomendasi yakni mengenai kehadiran kepala perpustakaan yang 

tidak selalu setiap hari akan berpengaruh terhadap keharmonisan atau harmoni hubungan sesama 

manusia. Peneliti merekomendasikan agar kepala perpustakaan untuk lebih sering berada di 

perpustakaan sehingga interaksi sesama staf saling menciptakan sebuah harmoni yang positif 

dalam organisasi serta perlu dilakukan penelitian dengan metode dan lokus yang berbeda terkait 

objek ini, untuk memperdalam dan memperluas penelitian terkait gaya kepemimpinan dalam 

manajemen konflik di perpustakaan. 

 


