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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 

Organisasi terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki 

ketergantungan dalam proses kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang 

terdapat dalam organisasi atau kelompok, sering kali menyebabkan terjadinya ketidak cocokan 

dan akhirnya menimbulkan konflik. 

Konflik dapat menjadi masalah serius dalam setiap kelompok tanpa peduli apa pun 

bentuknya, jika konflik tersebut dibiarkan berlarut – larut tanpa penyelesaian. Makalah ini 

mencoba menyajikan apa yang sebenarnya di definisikan sebagai konflik dalam suatu organisasi, 

pandangan mengenai konflik, penyebab terjadinya konflik, jenis – jenis konlik, dan bagaimana 

mengelolan konflik tersebut. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

- Mengapa konflik antar kelompok bisa terjadi 

- Bagaimana cara mengelola konflik antar kelompok tersebut sehingga tujuan kelompok 

bisa tercapai dengan baik. 

 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 
Tujuan penulisan makalah ini, untuk mengetahui apa itu konflik, mengapa konflik antar 

kelompok bisa terjadi, bagaimana pengaruh konflik tersebut dalam sebuah kelompok, dan 

bagaimana mengelola konflik tersebut. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 
Malakh ini di bahas dalam tiga bab yaitu : 

Bab 1 : Merupakan pendahuluan yang menjelaskan, latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 
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Bab II  : Dalam bab ini di bahas tentang pandangan realitas di konflik antar kelompok, 

mengapa konflik antar kelompok terjadi, konsekuensi konflik antar kelompok 

disfungsional, mengelola konflik antar kelompok melalui resolusi, mengelola 

konflik antar kelompok dengan cara perundingan atau negosiasi, dan mengelola 

konflik anat konflik melalui stimulasi. 

Bab III  : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PRILAKU ANTAR KELOMPOK DAN MENGELOLA 

KELOMPOK 

2.1 PANDANGAN REALISTIS DARI KONFLIK ANTAR 

KELOMPOK 
Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua / lebih banyak anggota organisasi atau 

kelompok, karena harus membagi sumber daya yang langka, atau aktivitas kerja dan atau karena 

mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. 

- Pandangan mengenai konflik 

Konflik tidak dapat dihindari dalam organisasi. Akan tetapi, konflik antara kelompok 

sekaligus dapat menjadi kekuatan positif dan negatif, manajemen tidak perlu harus 

menghilangkan semua konflik, tetapi hanya pada konflik yang menimbulkan dampak gangguan 

atas usaha organisasi untuk mencapai tujuan. Beberapa jenis atau tingkatan konflik dapat 

menimbulkan manfaat jika digunakan sebagai alat untuk perubahan atau inovasi. Di lihat dari 

fungsi, Robins membagi konflik menjadi 2 macam, yaitu :  

1. Konflik fungisonal adalah pertentangan antara kelompok yang mempertinggi atau yang 

menguntungkan prestasi organisasi. 

Sebagai contoh, dua departemen rumah sakit berselisih tentang metode yang paling 

efisien dalam memberikan perawatan kesehatan kepada keluarga – keluarga yang 

berpendapatan rendah di pedesaan, kedua departemen tersebut sepakat tentang 

tujuannya, tetapi tidak sepakaat mengenai cara mencapai tujuan tersebut. Apapun 

hasilnya, keluarga yang berpendapatan rendah di daerah pedesaan tersebut mungkin 

akhirnya mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik ketika konflik tersebut 

dapat dipecahkan.Tanpa jenis konflik ini dalam organisasi, akan terdapat sedikit 

komitmen untuk perubahan dan sebagian kelompok mungkin akan mengalami 

kemandekan. Jadi, konflik funsional dapat dianggap sebagai suatu jenis “ketegangan 

yang sukses”. 

2. Konflik disfungsional adalah setiap pertentangan atau interaksi antara kelompok yang 

mengganggu organisasi atau merintangi upaya pencapaian tujuan organisasi.  



 4

Konflik yang bermanfaat dapat berubah menjadi konflik yang merugikan. Dalam 

kasusnya, titik dimana konflik fungsional menjadi disfungsional tidak mungkin 

diketahui dengan pasti. Tekanan dan konflik setara yang menciptakan gerakan sehat 

dan positif mengarah pada tujuan di suatu kelompok dapat menimbulkan kehancuran 

yang parah dan tidak berguna bagi kelompok lain ( atau pada waktu yang berbeda di 

kelompok lain ). Toleransi kelompok akan tekanan dan konflik dapat juga tergantung 

pada jenis organisasi yang dibantunya. 

- Konflik dan kinerja organisasi  

Konflik dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kinerja organisasi, 

tergantung pada sifat konflik dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam setiap organisasi, 

terdapat suatu tingkatan konflik yang optimal yang dapat dianggap sangat berguna yaitu: 

membantu menghasilkan kinerja yang positif. Jika tingkatan konflik terlalu rendah, kinerja bisa 

buruk. Menciptakan inovasi dan perubahan adalah sulit, dan organisasidapat mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Jika konflik tingkat rendah ini 

terus berlanjut, kelangsungan hidup organisasi dapat terancam. Sebaliknya, jika tingkat konflik 

terlalu tinggi, kekacauan yang diakibatkan dapat juga mengancam kelangsungan hidup 

organisasi. 

- Pandangan pada konflik antar-kelompok dalam praktek 

Beberapa peneliti organisasi berpendapat bahwa konflik disfungsional harus dihilangkan 

dan konflik fungsional harus ditingkatkan. Akan tetapi. Hal ini benar – benar tidak terjadi pada 

sebagian besar organisasi. Dalam prakteknya, kebanyakan manajer berusaha menghilangkan 

semua jenis konflik, baik yang jenis funsional maupun disfungsional. Tetapi kenapa? Beberapa 

alasannya :  

1. Nilai – nilai anti konflik menurut sejarahnya telah ditanamkan dalam keluarga, sekolah, 

dan lembaga keagamaan. Secara turun temurun, konflik antara anak atau antara anak 

dengan orang tua telah banyak dikurangi. Dalam sistem pendidikan, konflik telah 

dihilangkan, para guru mengetahui jawabannya dan baik guru maupun para siswa akan 

memperoleh penghargaan untuk ketertiban kelas. Akhirnya sebagian besar ajaran 

agama menekankan perdamaian, kesentosaan, dan menerima tanpa harus 

mempersoalkan. 



 5

2. para manajer sering di nilai dab dihargai karena kurangnya konflik dalm bidang 

tanggung jawab mereka. Nilai – nilai anti konflik pada kenyataannya sudah menjadi 

bagian dari “ budaya” organisasi. Keselarasan dan kepuasan di pandang positif, 

sementara konflik dan ketidakpuasan di pandang positif. Sementara konflik dan 

ketidakpuasan dipandang buruk, dalam keadaan demikian, manajer harus 

menghilangkan konflik funsional dan konflik disfungsional yang dapat menganggu 

keadaan yang ada. 

 MENGAPA KONFLIK ANTAR KELOMPOK TERJADI 
Ada 4 faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok : 

1. Saling ketergantungan kerja 

Saling keterngantungan kerja terjadi bila 2 atau lebih kelompok organisasi saling 

membutuhkan satu sama lain dalam menyelesaikan tugas – tugas mereka. Tiga jenis saling 

ketergantungan yang berbeda di antara kelompok telah dikenal: 

- saling ketergantungan yang dikelompokkan 

- saling ketergantungan yang berurutan. 

- Saling ketergantungan timbal balik. 

2. Perbedaan tujuan 

Sebagai bagian dari unit suatu organisasi yang menjadi lebih khusus, mereka sering 

mengembangkan tujuan yang berlainan. Tujuan dari unit produksi mencakup biaya produksi 

yang rendah dan produksi yang sempurna. Tujuan unit penelitian dan pengembangan mungkin 

berupa ide – ide pembaharuan yang dapat di ubah ke dalam bentuk produk yang sukses secara 

komersial. 

Perbedaan tujuan tersebut dapat menimbulkan perbedaan harapan di antara anggota masing 

– masing unit. Karena perbedaan tujuan, konflik dengan mudah dapat terjadi jika mereka 

berinteraksi. Ada kondisi tertentu yang membantu perkembangan konflik antara kelompok 

karena perbedaan tujuan : 

- Sumber  - sumber yang terbatas. 

- Struktur imbalan 

3. Perbedaan persepsi 

Banyak faktor yang menyebabkan kelompok dalam organisasi membentuk persepsi yagn 

berbeda tentang kenyataan. Faktor yang utama mencakup : 
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- Perbedaan tujuan  

- Perbedaan cakrawala waktu 

- Perbedaan status 

- Persepsi yang tidak akurat 

4. Meningkatkan permintaan untuk spesialis 

Konflik antar staf spesialis dan manajemen lini mungkin merupakan hal yang paling biasa 

dalam konflik antara kelompok. Orang- orang manajemen lini dan staf saling menyatakan 

pandangannya dan peranannya dalam organisai dari perspektif yang berbeda dengan 

berkembangnya keahlian teknis disemua bidang organisasi. Peranan staf dapat diharapkan 

berkembang, dan konflik manajemen lini dan staf dapat diharapkan meningkatkan. 

 Jenis – jenis konflik 

A. Konflik di lihat dari posisi seseorang  dalam struktur organisasi. Jenis konflik, ini di 

sebut juga konflik intra organisasi. Winardi membagi konflik ini menjadi 4 macam 

yaitu : 

1. Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang memilki 

kedudukan yang tidak sama dalam organisasi. Misal : antara atasan dan bawahan. 

2. Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki 

kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi, misal konflik antara 

karyawan. 

3. Konflik garis-staf ysitu konflik yang terjadi antara karyawan lini yang biasanya 

memegang posisi komando, dengan penjabat staf iang biasanya berfungsi sebagai 

penasehat dalam organisasi. 

4. Konflik peranan, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengembun lebih 

dari satu peran yang saling bertentangan. 

B. Konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya, Stoner membagi konflik menjadi 5 

macam, yaitu :  

1. Konflik dalam diri individu (conflict within the individual). 

Konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan 

atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Termasuk dalam 

konflik individual ini menurut Atman, adalah frustasi, konflik tujuan dalam 

konflik peranan. 
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2. Konflik antara individu (conflic between individuals). 

Konflik ini terjadi karena perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan 

individu yang lain. 

3. Konflik antara individu dan kelompok (conlic between individuals ang group). 

Terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma- norma kelompok 

tempat ia bekerja. 

4. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama (conflict among group in 

the same organization). 

Konflik ini terjadi karena masing – masing kelompok memilki tujuan yang 

berbeda dan masing – masing berupaya untuk mencapainya. 

5. Konflik antar organisasi (conflict among organization). 

Konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan 

dampak negatif bagi organisasi lainnya. Misalnya, dalam perebutan sumber daya 

yang sama. 

 KONSEKUENSI KONFLIK ANTAR KELOMPOK 

DISFUNGSIONAL 
Para ilmuwan prilaku telah menghabiskan waktu bertahun – tahun meneliti dan 

menganalisis. Pengaruh konflik disfungsional antar kelompok terhadap mereka yang 

mengalaminya, ada sejumlah perubahan yang terjadi di dalam kelompok dan antar kelompok 

sebagai akibat disfungsional antar kelompok, diantaranya : 

 Perubahan dalam kelompok 

Beberapa perubahansepertinya terjadi dalam kelompok yang terlibat dalam konflik 

antar kelompok. 

- meningkatkan kekompakan kelompok 

- Timbulnya kepemimpinan otokritas 

- Fokus pada aktivitas 

- Menekankan pada loyalitas 

 Prubahan diantara kelompok 

Selama terjadinya konflik, perubahan tertentu mungkin terjadi diantara kelompok 

yang terlibat. 
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- Destorsi persepsi 

- Stereotip yang negatif 

- Penurunan komunikasi 

 MENGELOLA KONFLIK ANTAR KELOMPOK MELALUI  

RESOLUSI 
Beberapa teknik yang telah berhasil digunakan dalam menyelesaikan konflik antar 

kelompok yang telah mencapai tingkat disfungsional bagi organisasi adalah : 

a. Pemecahan masalah 

Metode pemecahan masalah dengan konfrontasi berusaha mengurangi ketegangan 

melalui pertemuan langsung atau tatap muka dari kelompok – kelompok yang berkonflik. 

Tujuan dari pertemuan tersebut adalah  mengenal konflik dan menyelesaikannya. 

b. Tujuan superordinat. 

Dalam pemecahan konflik di antara kelompok, teknik tujuan superodinat melibatrkan 

upaya penyusunan seperangkat tujuan dan sasaran yang sama. Tujuan dan sasaran tidak 

dapat di capai tanpa kerja sama dari kelompok yang terlibat. Kenyataannya, tujuan dan 

sasaran tersebut tidak dapat dicapai hanya karena satu kelompok dan menghilangkan 

semuan tujuan kelompok lain yang yang terlibat dalam konflik. 

c.  Perluasan sumber daya 

Seperti telah diketahui, sebab utama konflik antar kelompok adalah terbatasnya sumber 

daya. Perluasan sumber daya mungkin berupa salah satu cara untuk memecahkan suatu 

masalah. Kebanyakan pengamat berpendapat bahwa alasan utama perluasan adalah 

memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam segi pasaran lain. Alasan yang paling 

kuat adalah kemungkinan perusahaan membendung atau menahan keluarnya pengawai 

yang bermutu. 

d. Penghindaran 

Meskipun penhindaran (avoldance) tidak menimbulkan manfaat jangka panjang, teknik 

ini tentunya dapat diterapkan sebagai pemecahan jangka pendek. Menghindari suatu 

konflik tidak menyelesaikan masalah secara efektif dan juga tidak menghilangkannya. 

Jelasnya konflik harus dihadapi. Akan tetapi, dalam beberapa sitiasi penghindaran 

merupakan alternatif sementara yang baik. 
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e. Perlunakan 

Keyakinan yang mendasar teknik ini adalah bahwa dengan menekankan sudut pandangan 

yang sama atas masalah – masalah tertentu memudahkan jalan menuju satu tujuan yang 

sama. Jika perbedaan antar kelompok sserius, perlinakan seperti halnya penghindaran, 

paling tidak merupakan suatu penyelesaian jangka pendek. 

f. Kompromi. 

Kompromi adalah cara tradisional untuk menyelesaikan konflik antar kelompok. Dengan 

kompromi, tidak ada pemenang atau yang kalah dan keputusan yang dicapai mungkin 

tidak baik bagi kelompok manapu. Kompromi dapat juga melibatkan campur tangan 

pihak ke 3, baik kelompok secara total atau wakil perundingan, dan pemungutan suara. 

g. Perintah kekuasaan 

Penggunaan kekuasaan merupakan metode yang paling tua dan ering digunakan untuk 

menyelesaikan konflik antar kelompok. Bawahan biasanya berpegang pada keputusan 

atasan, apakah dia setuju atau tidak. Perintah kekuasaan biasanya bekerja dalam jangka 

pendek, sama dengan penghindaran, pelunakan dan kompromi. Bagaimanapun, ini tidak 

memfokuskan pada sebab – sebab konflik tetapi agak berfokus pada hasilnya. 

h. Penggantian variabel manusia 

Melibatkan usaha untuk mengubah prilaku anggota kelompok. Metode ini memusatkan 

perhatian pada sebab konflik. 

 

 

i. Penggantian variabel struktural 

Cara ini melibatkan perubahan struktur formal organisasi. Struktur berkenaan dengan 

hubungan yang tetap diantara  berbagai pekerjaan dalam organisasi dan mencakup desain 

pekerjaan dan departemennya. Pengubanhan stuktur organisasi untuk menyelesaikan 

konflik antar kelompok melibatkan hal – hal seperti pemindahan, pertukaran, atau 

pergiliran anggota kelompok atau menunjuk seseorang sebagai koordinator, penghubung 

atau penengah yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar kelompok. 

j. Mengenali musuh bersama 

Dalam beberapa hal, pengidentifikasian musuh bersama adalah segi negatif dari tujuan 

superordinat. Kelompok yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan mereka untuk 
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sementara dan bersatu menghancurkan musuh mereka. Musuh bersama tersebut mungkin 

pihak pesaing yang baru saja memperkenalkan produk yang jelas lebih baik. 

 MEMGATASI KONFLIK ANTAR KELOMPOK DENGAN CARA 

PERUNDINGAN ATAU NEGOSIASI 
Metode yang banyak dipakai dalam mengatasi konflik antar kelompok adalahn proses 

perundingan. Disamping kegunaan, prosesnya sering di salah artikan dan diselesaikan secara 

tidak baik. Jika dilakukan dengan efektif, proses negosiasi dapat menyebabkan kelanjutan 

kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan usahan bersama untuk menciptakan nilai – nilai 

yang tidak terdapat sebelumnya. 

Perundingan mempertemukan a pihak, dengan kepentingan yang berbeda atau konflik, 

bersama – sama untuk mencapai sebuah persetujuan : 

 Kelompok negosiasi 

Kelompok negosiasi terjadi bila pekerjaan satu kelompok tergantung pada kerjasama dan 

tindakan kelompok lain dimana manajer kelompok yang pertama tidak mempunyai kendali. 

 Tugas sebelum berunding 

- memahami pihak lain 

- mengetahui semua pilihan 

 Taktik perundingan 

- tim orang baik atau orang jahat 

- mendesak 

- penyelesaian masalah bersama 

- kekuatan bersaing 

 Dampak kepribadian dalam proses negosiasi 

Proses negosiasi adalah pengalaman yang sangat berorientasi pada manusia. Untuk 

menambah pemahaman akan tujuan, kebutuhan, dan keinginan pihak lain, perundingan yang 

sukses berusaha untuk memahami sifat kepribadian yang relevan dari inddividu yang lain yang 

berunding. 

Empat jenis kepribadian yang paling umum yang akan di hadapi manajer di meja 

perundingan : 
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1. Pencarian kekuasaan : mementingkan tugas dan hasil, mencari tantangan, dan 

berpotensi pertentangan, pengambil keputusan yang baik. 

2. Pembujuk :masa bodoh, mengutamakn sosial, ambisius, dan tegar dalam jubah ramah 

tamah, suka hati dan ramah. Seorang lawan yang berbahaya di meja perundingan. 

3. Penampilan yang dapat diandalkan : solid, dapat diandalkan, nyaman dalam 

lingkunagan yang mendukung, tahan terhadap perubahan yang cepat. 

4. Penampil terbatas : kurang percaya diri, butuh tempat bersandar, tidak mempunyai 

keputusan dan tertutup. 

 Peranan kepercayaan 

Dalam proses perundingan, akan ada kemungkinan yang besar dari hasil yang 

menguntungkan bagi organisasi bila tingkat kepercayaan yang tinggi timbul diantara kelompok 

yang berunding. Tingkat kepercayaan yang tinggi diantara 2 pihak yang berkonflik akan menjadi 

lebih terbuka dan berbagi informasi. 

Para perunding bermaksud membuata pernyataan tentang kebutuhan, keinginan, dan 

prioritas kelompok sepertinya berbahaya dan karena itu mereka hanya bersedia membuatnya jika 

mereka punya rasa percaya padanya.(misal: mereka percaya bahwa pihak lain juga terdorong 

untuk bekerja sama). 

 

 Alternatif untuk mengarahkan perundingan 

Kadang – kadang kelompok tidak dapat menyelesaikan perbedaannya melalui perundingan 

langsung. Dari pada membiarkan konflik berkepanjangan dan memburuk, kedua pihak harus 

mencoba mencari bantuan dari luar. Penggunaan penengah (mediator) memungkinkan seseorang 

yang netral untuk mecapai suatu persetujuan yang menguntungknan kedua pihak dan organisasi 

secara keseluruhan.  

Suatu pilihan untuk penengahan adalah arbritasi, dimana ke 2 kelompok terikat oleh 

keputusan arbritator. Keuntungan cara pendekatan ini adalah bahwa pihak yang tidak setuju tidak 

perlu berkompromi untuk menyelesaikan masalah. Sekali keputusan di ambil, kedua kelompok 

dapat kembali bekerja sama. 

 MENGELOLA KONFLIK ANTAR KELOMPOK MELALUI 

STIMILASI 
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Teknik – teknik yang telah mendorong konflik pada tingkat yagn berguna, ini berkontribusi 

positif kepada kinerja organisasi. 

- Komunikasi 

Dengan menggunakan secara cerdas dari saluran komunikasi organisasi, seseorang manajer 

dapat mendorong konflik yang berguna. Informasi dapat ditempatkan secara hati – Hti 

kedalam saluran resmi untuk menciptakan ambiguitas (hal yang mendua), evaluasi kembali 

atau konfrontasi, informasi yang mengancam ( misalnya : pemotongan anggaran yang 

dianjurkan) dapat menciptakan konflik yang berguna dalam departemen dan meningkatkan 

kinerja. Penyebaran ( planted) gosip juga bisa menghasilkan tujuan ysang bermanfaat. 

Contoh : AdminisTrator rumah sakit mungkin memulai gosip tentang usulan reorganisasi 

Rumah sakit. 

Tujuannya ada 2 : (1) mendoromg ide – ide baru mengenai bagaimana menyelesaikan tugas 

rumah sakit secara efektif, (2) mengurangi apatisme diantara staf. 

- Mendatangkan orang luar negeri kedalam kelompok. 

Teknik yang telah bnyak digunakan untuk membuat organisasi yang macet atau sub-unit 

dari organisasi “ kembali hidup” adalah dengan memperkerjakan atau memindahkan 

individu yang berprilaku, bernilai dan berlatar belakang berbeda dari pada anggota – 

anggota kelompok yang ada sekarang. 

Misalnya, pada fakultas perguruan tinggi, mereka berusaha mencari anggota baru dari latar 

belakang yang berbeda, sering tidak mendorong untuk memprkerjakan lulusan dari 

programnya sendiri. Ini untuk menjamin adanya keanekaragaman pandangan didalam 

fakultas terssebut. 

- Mengubah struktur organisasi 

Mengubah struktur organisasi tidak hanya membantu menyelesaikan konflik antar 

kelompok : tetapi juga menciptakan konflik. 

Sebagai contoh, misalkan suatu sekolah bisnis mempunyai satu departemen yang besar. 

Departemen Adminitrasi Bisnis meliputi semua anggota fakultas yang mengajarkan kursus 

dalam bidang Manajemen , Pemasaran, Keuangan dan Manajamen Produksi. Dengan 

departemen besar, dengan 32 anggota di bawah satu orang ketua departemen yang 

melaporkan kepada Dekan. Dekan baru telah di pekerjakan, dan untuk memecahkan unit 

adminitrasi bisnis ke dalam beberapa bagian yang terpisah ( misal, Pemasaran, Keuangan, 
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Manajemen). Masing – masing dengan lima atau enam anggota dan seorang ketua. 

Alasannya adalah Reoiganisasi dalam hal ini akan menimbulakan persaingan diantara 

kelompok akan sumber daya, siswa, fakultas dan selanjutnya, dimana tidak ada sebelumnya 

karena hanya ada satu kelompok. 

- Mendorong adanya persaingan 

Beberapa manajer menggunakan bemacam cara untuk meningkatkan kompetisi antar 

kelompok. Insentif, seperti hadih dan bonus untuk kinerja yang luar biasa sering 

mendorong terjadinya persaingan. Jika manfaatnya secara benar, insentif macam itu 

membantu untuk menjaga atmosfir persaingan yang sehat yang dapat menghasilkan tingkat 

konflik yang berguna. Insentif dapat diberikan pada yang paling sedikit kerusakannya, 

penjualan tertinggi, pengajar terbaik, atau pelanggan terbaru juga dibeberapa bagian yanh 

meningkatkan konflik yang mungkin mengarah kepada knerja yang lebih efektif. 

 

 

BAB III 

PENUTUP 
3.1 KESIMPULAN 

  Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau 

kelompok, karena harus membagi sumber daya yang langka, atau aktifitas kerja dan atau 

karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. 

 Konflik antar kelompok terjadi akibat dari beberapa fakrot seperti saling ketergantungan, 

perbedaan persepsi, dan meningkatkannya permintaan akan spesialis. 

 Teknik – teknis penyelesaiam konflik antar kelompok meliputi pemecahan masalah, 

tujuan atasan, perluasan sumber daya, pengindaran, melunakkan, kompromi, otoritas, 

perubahan pda orang atau struktur organisasi, dan mengenal musuh bersama. 

3.2 SARAN 
Dengan adanya tugas makalah Prilaku Organisasi ini, diharapakan Mahasiswa Ekonomi 

jurusan Manajemen dapat mengetahui tentang Prilaku Antar Kelompok dan Mengelola 
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Kelompok dalam sebuah organisasi. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran demi 

kesempurnaan makalah ini. 
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