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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa 

 kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, gereja akan terus berhadapan dengan konflik. Keterampilan manajemen 

konflik, khususnya manajemen konflik dalam gereja harus dimiliki oleh setiap 

anggota gereja karena keutuhan gereja adalah tanggungjawab bersama, bukan 

tanggungjawab pejabat gerejawi. 

Kedua, untuk dapat bertahan dalam dunia yang dinamis, gereja harus memiliki 

mental seorang pelajar yang berbesar hati menerima koreksi, kritikan. Gereja harus 

mengubah paradigma mereka tentang gereja sudah benar, karena gereja terdiri dari 

berbagai manusia biasa yang masih sering dikuasai oleh keinginan daging sehingga 

tidak akan luput dari kesalahan. Tidak ada satupun gereja yang sempurna, karena 

gereja di dunia hanya bergerak menuju kepada kesempurnaan bukan telah menjadi 

sempurna. 

Ketiga, melatih diri untuk memiliki hati seorang murid, membutuhkan proses yang 

panjang. Setiap anggota gereja harus belajar untuk membingkai ulang pemahaman 

pribadi mereka sehingga dapat mengelola konflik dengan sikap yang konstruktif. 

Keempat, mengenal diri sendiri adalah hal pertama yang  harus dimiliki oleh 

seorang pengelola konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan refleksi dan bimbingan rohani 

secara terus-menerus. Setelah mengenal diri sendiri, hal selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah belajar bersikap tegas pada diri sendiri. Belajar memberi batasan-

batasan bagi diri sendiri sebagai tahap untuk memperoleh pribadi yang tegas.  

Dan yang terakhir, ketegasan bukanlah penggunaan kekuasaan secara keras 

melainkan pemilihan cara menggunakan kekuasaan, bukan dengan pengorbanan diri 

melainkan penginvestasian diri. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu: 

 

1. Bagi Gereja 

 Gereja masa kini harus mulai membuka diri untuk berani bertranformasi demi 

usaha rekonstruksi bersama. Gereja harus mulai memberikan perhatian terhadap 

pembinaan dengan tema-tema menyangkut bagaimana memanajemen konflik dalam 

gereja. Memasukkan isu tersebut dalam khotbah dan bahan ajar terhadap warga 

jemaat. 

 

2. Bagi Fakultas Teologi 

 Lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kembali tentang penyusunan 

kurikulum yang menyangkut manajemen konflik. Kurikulum ini dapat dimasukkan 

dalam beberapa mata kuliah seperti mata kuliah Agama, Masyarakat dan IPTEK, 

Teologi Kepemimpinan dan Manajemen, dan Sosiologi Gereja. Serta memasukkan 

mata kuliah Resolusi Konflik sebagai mata Kuliah wajib, bukan pilihan. Karena umat 

kristen hidup dalam dunia nyata yang penuh dengan perbedaan dan rentan terjadi 

pergesekan yang berakhir dengan konflik. Sebagai wadah yang mempersiapkan calon-

calon pekerja gereja, sudah seharusnya fakultas membantu mempersiapkan mental 

murid dan mental seorang pengelola konflik. 

 

 

 


