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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Sekolah merupakan institusi paling depan dalam menjalankan proses 

pendidikan. Pendidikan secara makro pada akhimya akan bermuara pada sekolah 

melalui pembelajaran. Kepala sekolah sangat berperan dalam menggerakkan 

berbagai komponen disekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah  itu  

berjalan dengan baik. Kepala sekolah juga harus paham tentang pembelajaran, 

mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai pada evaluasi sebagai bahan 

pembinaan guru dalam meningkatkan kinerjanya.
1
 

Kepala sekolah adalah pemimpin pada sebuah Lembaga Sekolah. Sebagai 

seorang tokoh pemimpin yang menentukan suatu organisasi, kepala sekolah diberi 

tanggung jawab untuk memimpin dan menggerakkan individu-individu untuk 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagi mencapai hasil 

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.
2
 

Di dalam buku yang ditulis oleh Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa 

kepala sekolah adalah pemimpin disuatu sekolah sebagai unit kerja dalam struktur 

organisasi lembaga pendidikan formal.
3
 

Kepala sekolah merupakan tokoh kunci bagi keberhasilan sebuah sekolah. 

Kepala sekolah merupakan pimpinan komunikasi sekolah yang paling 
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bertanggung jawab mewujudkan cita-cita komunikasi tersebut ke depan. Oleh 

karena itu, kepala sekolah harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas 

tentang hendak dibawa kemana sekolah yang dipimpinnya. Jadi, dalam konteks 

ini kepala sekolah tidak hanya paham cara mengolah sekolah, sesuai dengan 

perannya sebagai manajer, tetapi harus paham tentang  berbagai hal yang 

berkaitan dengan pembelajaran.
4
 

Kepala sekolah di dalam menjalankan kepemimpinannya harus mampu 

membuat  berbagai  keputusan  untuk  menjalankan  sekolah. Gaya  kepala 

sekolah  dalam  membuat  keputusan  menurut  Lunenburg  dan Irby  sebagai 

berikut: 

1. Memecahkan  masalah  atau  membuat keputusan sendiri   berdasarkan 

informasi yang tersedia 

2. Memperoleh informasi dari orang lain 

3. Kepala sekolah berbagi masalah dengan orang lain secara bersama. 

4. Kepala sekolah berbagi masalah dengan orang lain secara bersama. 

5. Kepala sekolah bersama-sama menghasilkan keputusan 

Jadi, keputusan yang telah dibuat kepala sekolah perlu dikomunikasikan 

kepada stakeholder pendidikan dengan baik.
5
 

Manajemen  dalam  arti  luas  adalah  perencanaan,  pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah  manajemen 

sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pengawas atau evaluasi dan sistem 
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informasi sekolah. Manajemen menurut Parker ialah seni melaksanakan pekerjaan    

melalui orang-orang (the art of getting things done through people).
6
 

Manajemen adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan 

organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan  dan  pengendalian  orang-orang  serta  sumber  daya  organisasi 

lainnya.
7
 

Konflik ialah pertentangan dua atau lebih terhadap satu hal atau lebih 

dengan sesama anggota organisasi atau dengan orgamisasi lain, dan pertentangan 

dengan hati nurani sendiri.
8
 

Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian diantara 

berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain, diantara 

berbagai bidang dalam sebuah organisasi, maupun diantara anggota di dalam 

suatu berbagai tertentu dalam organisasi. Keberadaan konflik dalam suatu 

organisasi tidak dapat dihindari, dengan kata lain bahwa konflik selalu hadir dan 

tidak dapat dielakkan. Konflik atau pertentangan pada  kondisi  tertentu  mampu 

mengidentifikasi sebuah proses pengolahan lingkungan dan sumber daya yang 

tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan, bahkan menjelaskan 

kesalahpahaman.
9
  

Navastara dalam artikelnya mengemukakan bahwa ada lima jenis konflik 

yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu dan 
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kelompok, konflik antar kelompok dan konflik antar organisasi.Jenis-jenis konflik 

ini juga terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu: 

1. Konflik intrapersonal (Intrapersonal Conflict) adalah konflik seseorang 

dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang 

memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Ada tiga 

macam bentuk konflik intrapersonal yaitu: Konflik pendekatan-pendekatan, 

contohnya orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menarik. 

Konflik pendekatan–penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada 

dua pilihan yang sama menyulitkan. Konflik penghindaran-penghindaran, 

contohnya orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif 

dan negatif sekaligus. 

2. Konflik Interpersonal (Interpersonal Conflict) adalah pertentangan antar 

seseorang dengan orang lain karena pertentengan kepentingan atau keinginan. 

Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang 

kerja dan lain-lain. 

3. Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali 

berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan oleh 

kelompok kerja mereka. 

4. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan 

tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar 

lini dan staf, pekerja dan pekerja – manajemen merupakan dua macam bidang 

konflik antar kelompok. 
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5. Konflik antara organisasi, dalam pendidikan konflik semacam ini dapat terjadi 

seperti konflik antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.
10

 

Selain jenis konflik di atas juga dikenal macam-macam konflik lainnya, 

yaitu: 

1. Dari segi pihak yang terlibat dalam konflik.Dari segi ini konflik dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: Konflik individu dengan individu, 

Konflik individu dengan kelompok, Konflik kelompok dengan kelompok. 

2. Dari segi dampak yang ditimbulkan dari segi ini konflik dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu konflik fungsional dan konflik infungsional. Konflik 

fungsional apabila dampaknya dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi 

organisasi, sebaliknya disebut infungsional apabila dampaknya justru 

merugikan organisasi. 

Menurut Heidjrachman dari berbagai penelitian dan percobaan ternyata 

ditemukan hasil-hasil yang mirip antara yang satu dengan yang lain situasi, yang 

timbul akibat adanya konflik, baik konflik yang fungsional maupun konflik yang 

infungsional. Di antaranya yang penting adalah : timbulnya kekompakan di antara 

anggota-anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok yang 

lain.
11

 

 Secara garis besar konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam 

berbagai keadaan, di antaranya: 

a. Konflik antara bawahan di bagian yang sama 
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b. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sarna. 

c. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda 

d. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda 

e. Konflik antara pimpinan dari bagian yang berbeda.
12

 

Konflik pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang alamiah dan dapat 

diperkirakan  terjadi  ketika  sebuah  lingkungan  atau  orgamisasi terdiri  dari 

berbagai karakteristik individu. Beberapa dampak konflik terhadap organisasi, 

antara lain : 

1. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai 

pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai 

2. Konflik bisa menjurus pada persoalan personal antara induvidu dalam 

organisasi. Jika  konflik  sudah mengarah persoalan  personal, agak 

sulit bagi  perusahaan  untuk  bersikap  profesional  dan  me mbedakan  

antara urusan yang bersifat organisasional dan personal, namun yang jelas 

kinerja organisasi akan terganggu 

3. Konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat 

mengelola konflik menjadi persaingan sehat antara individu, sehingga 

kinerja organisasi justru dapat ditingkatkan. Namun, prasyarat agar 

konflik menjadi  dampak  positif  adalah  kuatnya  peran pimpinan  dan  

manajer  dalam organisasi. 
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4. Konflik menyebabkan beberapa hal yang tidak terkait  langsung dengan 

tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya 

pemborosan waktu, uang, serta sumber daya lainnya.
13

 

Manajemen konflik adalah sebagai proses pihak yang terlibat konnflik 

atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk 

mengendalikan agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik 

merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk 

memanajemen konflik.
14

 

Kepala sekolah dapat menjadi pihak utama dala konflik-konflik yang 

terjadi disekolah, yakni melibatkan diri secara aktif dalam situasi konflik yang 

berkembang, pada kasus apapun kepala sekolah harus menjadi seorang, 

partisipan yang terampil dalam kon:flik, sehingga dapat meningkatkan prestasi 

seluruh tenaga kependidikan disekolah.
15

 

Dari pemaparan di atas menunjukan bahwa secara khusus penelitian 

terhadap peranan kepala sekolah dalam mengatasi manajemen konflik belum 

pemah diteliti atau dilakukan orang.Atas alasan itulah peneliti tertarik untuk 

melakukan kajian dengan memfokuskan pada topik seperti tersebut di atas. 

Studi ini penting dilakukan mengingat peran kepala sekolah dalam 

manajemen konflik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru belum 

begitu efektif dan masih adanya banyak masalah-masalah yang belum dapat di 

selesaikan. 
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Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan dalam penelitian 

manajemen konflik di Sekolah Menengah Pertama  Negeri 23 Pekanbaru 

ditemukan gejala-gejala konflik internal sekolah sebagai berikut: 

1. Kurang harmonisnya hubungan sebagian guru sesama guru. 

2. Kurang harmonisnya hubungan sebagian pegawai sesama pegawai. 

3. Kurang harmonisnya hubungan sebagian guru dengan pegawai 

4. Kurang  harmonisnya  hubungan  sebagian  pewagai  dengan  kepala  

staff pegawai. 

5. Kurang harmonisnya hubungan sebagian guru dengan kepala kurikulum.
16

 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan  judul:  "Peran Kepala  Sekolah  Dalam  Manajemen 

Konflik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru" 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun beberapa alasan penulis memilih judul yang telah disebutkan 

pada bagian latar belakang di atas untuk diteliti adalah: 

1. Permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam judul di atas sesuai 

dengan bidang ilmu yang penulis pelajari, yaitu Bimbingan Konseling 

2. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu 

untuk menelitinya 

3. Lokasi atau tempat penelitian ini terjangkau oleh penulis sehingga 

memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian. 
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4. Masalah-masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang terdapat di 

lokasi ini. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul  penelitian ini, 

maka ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan yaitu: 

1. Peranan 

Peran  berarti sebagai  bermain sebagai (dalam drama), bertindak 

sebagai.
17

 

2. Kepala sekolah 

Kepala sekolah terdiri dari dua kata yaitu, "kepala" dan "sekolah". Kata 

"kepala" dapat diartikan "ketua" atau "pemimpin" dalam sebuah 

organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan "sekolah” adalah sebuah 

lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.
18

 

Kepala sekolah merupakan tokoh kunci bagi keberhasilan sebuah 

sekolah Kepala sekolah merupakan pimpinan komunikasi sekolah yang 

paling bertanggungjawab mewujudkan cita-cita komunikasi tersebut 

kedepan.
19

 

3. Manajemen konflik 

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku  

maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk 

suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarah pada 
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bentuk komunikasi dari perilaku maupun pihak luar dan bagaimana 

mereka mempengaruhi kepentingan (interensi) dan interpretasi Manajemen 

konflik merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana 

untuk memanajemen konflik.
20

 

Sedangkan menurut penulis, manajemen konflik adalah seni mengatur 

dan mengelola konflik yang ada pada organisasi  agar menjadi 

fungsional dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi 

orgamsasi. 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan informasi yang penulis temui dilapangan, maka 

diidentifikasikan sejumlah hal yang daapat dijadikan ukuran dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah peran kepala sekolah dalam penyelesaian manajemen 

konflik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru 

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai peran Kepala 

Sekolah dalam manajemen konflik di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 23 Pekanbaru 

c. Apa yang dilakukan Kepala Sekolah dalam manajemen konflik di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru 

d. Bagaimanakah tanggapan tenaga kependidikan atau guru terhadap 

peran kepala sekolah sebagai inovator dalam manajemen konflik. 
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e. Bagaimanakah hubungan antar sebagian guru sesama guru. 

f. Bagaimanakah hubungan sebagian pegawai sesama pegawai. 

g. Bagaimanakah hubungan sebagian guru dengan pegawai 

h. Bagaiamanakah hubungan  sebagian  pewagai  dengan  kepala  staff 

pegawai.  

i. Bagaimanakah hubungan sebagian guru dengan kepala kurikulum 

2. Batasan masalah 

Karena keterbatasan kemampuan dan kesanggupan penulis untuk 

meneliti permasalahan yang begitu banyak seperti yang telah 

diungkapkan pada identifikasi masalah di atas, maka penulis menfokuskan 

pada konflik yang terjadi di dalam sekolah (Internal) saja, yaitu  dibatasi 

pada: 

a. Peran kepala sekolah dalam manajemen konflik di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 23 Pekanbaru. 

b. Faktor yang mempengaruhi peran kepala sekolah dalam manaiemen 

konflik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah didiatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimana peran kepala sekolah dalam manajemen konflik di sekolah 

menengah pertama negeri 23 Pekanbaru? 
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b. Apa faktor yang mempengaruhi peran Kepala Sekolah dalam 

manajemen konflik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 

Pekanbaru? 

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam manajemen konflik 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran  kepala sekolah 

dalam manajemen konflik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 

satu (Sl) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan informasi tentang 

pentingnya peran kepala sekolah dalam manajemen konflik di sekolah 

menengah pertama negeri 23 pekanbaru. 

c. Bagi siswa, sebagai menambah ilmu betapa pentingnya dalam 

penyelesaian konflik dalam suatu sekolah. 

d. Bagi mahasiswa dan pihak umum lainnya, sebagai literatur atau 

referensi untuk kebutuhan informasi dan menambah wawasan. 

e. Bagi fakultas, sebagai bahan informasi untuk menambah khasanah 

ilmu pengetahuan bidang bimbingan dan konseling. 


