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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

1. Peran Kepala sekolah 

Kepala sekolah sangat berperan dalam menggerakan berbagai 

komponen di sekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu 

berjalan dengan  baik.
18

 

Henry Mintzberg dalam buku Miftah Thoha mengemukakan 

peranan  utama yang dimainkan oleh setiap kepala sekolah atau pemimpin 

ialah: 

a. Peranan sebagai figurehead, yakni suatu peranan yang dilakukan 

untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap 

kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. 

b. Peranan sebagai leader (pemimpin), melakukan hubungan 

interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi 

pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan 

mengendalikan. 

c. Peranan sebagai pajabat perantara (liaison  manager), berinteraksi 

dengan teman-teman sejawat, staf dan orang lain yang berada 

diluar organisasinya untuk mendapatkan informasi.
19

 

                                                           
18

 Budi Suhardiman,  Loc. Cit. h.1 
19

 Miftah  Thoha,  Kepamimpinan Dalam Manajemen,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  

Persada, 2010, h. 12 



 

 

 

 

14 

Mengingat begitu pentingnya peranan kepala sekolah ini, maka 

kepala sekolah wajib menjalankan perannya selaku kepala sekolah atau 

pemimpin dengan baik. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah 

Keberhasilan kepala sekolah tercermin dalam keberhasilan 

sekolah. Dengan kata lain peningkatan mutu sekolah sangat dipengaruhi 

oleh efektifitas kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah dikatakan 

efektif apabila kepala sekolah mampu melaksanakan semua tugas 

pokoknya tepat waktu, mencapai tujuan sekolah yang diharapkan, serta 

mampu melibatkan partisipasi aktif dari anggota.
20

 

Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah kepala: 

a. Faktor pribadi atau faktor yang ada dalam diri kepala sekolah. Faktor 

pribadi meliputi keterampilan dalam mempengaruhi orang lain, 

pengetahuan dan pengalaman memimpin, serta kepribadian dan 

perilaku  kepala  sekolah. 

b. Faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan internal sekolah 

seperti budaya dan etos kerja guru atau staf, lingkungan tugas seperti 

dukungan   masyarakat setempat dan lingkungan umum yang terdiri 

dari karakteristik  nasional, kebijakan dan pengaruh lainnya. 

Susanto mengidentifikasi adanya tiga faktor pendukung 

keberhasilan kepala sekolah dalam meningkatkaru mutu sekolah, 

diantaranya ketersediaan dana pendidikan, kerja sama warga sekolah serta 

                                                           
20

 Sudarman   Danim., Motivasi Kepemimpinan atau Efektivttas Kelompok; Jakarta:  
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kemampuan guru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain faktor pendukung 

tersebut juga terdapat faktor yang menghambat kinerja kepala sekolah, 

yaitu keterbatasan fasilitas, partisipasi masyarakat yang rendah, serta 

kemandirian sekolah dalam hal dana yang rendah. Sedangkan Mimien 

mengemukakan bahwa keefektifan kepala sekolah lebih dipengaruhi oleh 

kondisi internal sekolah, seperti karakteristik dan perilaku bawahan, iklim 

sekolah serta gaya kepemimpinan kepala sekolah. Berdasarkan  pendapat 

pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasila kepala 

sekolah dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik faktor internal seperti kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 

kepala sekolah maupun faktor ekstemal seperti ketersedian fasilitas, 

dukungan dari masyarakat  sekolah, serta dukungan dari pemerintah.
21

 

3. Manajemen Konflik 

a. Pengertian Konflik 

Dalam setiap organisasi yang melibatkan banyak orang, di 

samping ada proses kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, 

tidak jarang juga terjadi perbedaan pandangan, ketidakcocokan dan 

pertentangan yang bisa mengarah pada konflik. Di dalam organisasi 

manapun terdapat konflik, baik yang masih tersembunyi maupun yang 

sudah muncul terang-terangan. Dengan demikian, konflik merupakan 
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kewajaran dalam suatu  organisasi, termasuk dalam lembaga 

pendidikan Islam.
22

 

Menurut Asnawir dalam bukunya manajemen pendidikan 

konflik adalah reaksi yang timbul karena seseorang merasa terancam, 

baik teritorialnya maupun kepentingannya, dengan menggunakan 

kekuatan untuk mempertahankan territorial atau kepentingan tersebut. 

Sementara   Robbins dalam "organization behavior" menjelaskan 

bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya 

ketidaksesuaian  antara dua pendapat (sudut pandang) yang 

berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif 

maupun pengaruh negatif.
23

 

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di 

antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek 

konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang 

menghasilkan keluaran konflik.
24

 

Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah 

yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan. 

1. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh 

karena itu konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan 

pendapat tidak selalu berarti konflik 

                                                           
22

 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam. Malang: Erlangga,2007, h. 234-235 
23

 Zaitun, dkk.Penempatan dan Pembinaan Tenaga Indonesia. Pekanbaru; Yayasan 

Pusaka Riau, 2011, h.3 
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2. Persaingan sangat erat hubungannya dengan beberapa pihak 

rnenginginkan hal yang sama tetapi hanya saitu yang mungkin 

mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun 

mudah menjurus kearah konflik, terutama bila adalah persaingan 

yang bertentangan dengan aturan yang disepakati 

3. Permusuhan bukanlah konflik karena orang terlibat  konflik 

bisa saja tidak memiliki rasa permusuhan. Sebaliknya orang yang 

saling bermusuhan bisa saja tidak berada dalam keadaan konflik. 

Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari kerena tidak selalu 

negatif akibatnya.
25

 

b. Jenis-jenis konflik 

Navastara dalam artikelnya mengemukakan bahwa ada lima 

jenis konflik yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik 

antar individu dan 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 
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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. 

5. Konflik antara organisasi, dalam pendidikan konflik semacam ini 

dapat terjadi seperti konflik antara satu sekolah dengan sekolah 

lainnya.
26

 

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 
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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 

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.
27

 

c. Pengertian Manajemen Konflik 

Di dalam buku yang di tulis oleh Wirawan, mendefenisikan 

bahwa manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik 

atau  pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkan untuk 

mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.
28

 

Manajemen konflik sedikitnya memiliki tiga tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan analisis konflik 
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Tahap ini merupakan tahap identifikasi masalah yang terjadi, 

untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-pihak yang terlibat. 

2. Penilaian konflik 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi konflik dan 

pemecahannya 

3. Pemecahan konflik 

Tahapan ini merupakan tindakana untuk memecahkan konflik, 

termasuk memberi  stimulus jika  masih dalam tahap  

tersembunyi dan perlu dibuka. 

Kepala sekolah dapat menjadi pihak utama d.ala 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  

konflik,  sehingga dapat meningkatkan prestasi seluruh tenaga 

kependidikan di sekolah.
29

 

d. Tugas dan peran Kepala Sekolah 

Seorang kepala sekolah hendaknya memahami betul apa yang 

menjadi tugas dan perannya di sekolah. Jika kepala  sekolah mampu 

memahami tuga dan perannya sebagai seorang kepala sekolah, maka 

ia akan mudah dalam menjalankan tugasnya, terutama berkenaan 

dengan manajemen sekolah yang akan dikembangkannya. Bekal 

kemampuan dalam  memahami kompetensi sebagai seorang kepala 
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sekolah ini akan menjadi bekal dalam pelaksanaan kinerja yang 

hams dilakukannya. Ada banyak kompetensi kepala sekolah yang 

setidaknya harus sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam 

tugasnya sehari-hari disekolah yang dipimpinnya. Kompetensi yang 

dimiliki kepala sekolah adalah memahami bahwa sekolah adalah 

sebagai suatu sistem yang hams  dipimpin, karena kepemimpinan 

merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja 

mencapai tujuan dan sasaran yang  diharapkan.  Jadi kepemimpinan  

kepala  sekolah  harus menunjuk kepada suatu proses kegiatan dalam 

hal memimpin, membimbing, mengontrol perilaku, perasaan serta 

tingkah laku terhadap orang lain yang ada di bawah pengawasannya. 

Adapun alat-alat untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi 

dalam organisasi atau masyarakat luas antara lain: 

a. Memecahkan masalah melalui sikap kooperatif 

b. Mempersatukan tujuan 

c. Menghindari konflik 

d. Ekspansi dan sumber energi 

e. Memperhalus/memperlunak konflik 

f. Kompromi 

g. Tindak otoriter 

h. Mengubah struktur organisasi.
30
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Apabila terjadi konflik di lingkungan sekolab, maka yang 

harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penyelesaian konflik 

adalah: 

1. Mengintegrasikan 

Dalam cara ini, pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk   

mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang muncul dan 

akibatnya, mengumpulkan berbagai alternatif penyelesaian dan 

memilih cara menyelesaian masalah terbaik. 

2. Membantu 

Pihak yang membantu mengabaikan kepentingannya sendiri guna 

memuaskan kepentingan pihak lain. Gaya ini sering dinamakan 

memperluas dan memperkecil konflik 

3. Mendominasikan 

Dalam gaya ini akan dipaksakan kepada pihak yang konflik 

mengakui kemenangannya atau kekalahannya secara jantan dan 

sehat 

4. Menghindarkan 

Jika ada pihak yang berkonflik maka salah satu caranya adalah 

menghindarkan diri dari konflik tersebut 

5. Mengkompromikan 

Jika konflik yang dilakukan oleh pihak yang terkait mempunyai 

posisi yang sama dan salah satunya tidak mau mengalah, maka 
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yang langkah yang paling tepat adalah melakukan 

mengkompromikan
31 

Sebagai pemimpin pendidikan disekolahnya, seorang kepala 

sekolah mengorganisasikan sekolah dan personilnya yang bekerja 

didalamnya dalam situasi yang efektif, efisien, demokratis dan 

kerjasama tim  (team work) dibawah kepemimpinanya, program 

pendidikan untuk para siswa harus direncanakan, diorganisasikan, 

dilaksanakan dan dievaluasi. Dalam pelaksanaan program kepala 

sekolah harus dapat memimpin secara professional, para staf pengajar, 

bekerja secara ilmiah, penuh perhatian dan demokratis dengan 

menekankan pada perbaikan proses belajar mengajar secara terus-

menerus. 

Kepala Sekolah juga mempunyai tugas pokok mengelola 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

Secara lebih operasional tugas pokok kepala sekolah mencakup 

kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah 

secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara 

efektif dan efisien. 

Secara  garis  besar  tugas  dan peran  kepala  sekolah  dapat  

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendidik  (Educator) 
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Sebagai pendidik, kepala sekolah melak:sanakan kegiatan 

perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan 

perencanaan menuntut kapabilitas dalam menyusun perangkat- 

perangkat pembelajaran; kegiatan pengelolaan mengharuskan 

kemampuan memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang 

efektif dan efisien dan kegiatan mengevaluasi mencerminkan 

kapabilitas dalam memilih metode evaluasi yang tepat dan dalam 

memberikan tindak  lanjut yang  diperlukan terutama  bagi 

perbaikan pembelajaran. Sebagai pendidik, kepala sekolah juga 

berfungsi membimbing siswa, guru dan tenaga kependidikan 

Iainnya, 

2. Pemimpin (leader) 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan 

semua potensi sekolah, khususnya tenaga guru dan tenaga 

kependidikan bagi  pencapaian tujuan sekolah. Dalam upaya 

menggerakkan potensi tersebut, kepala sekolah dituntut 

menerapkan prinsip-prinsip dan metode-metode kepemimpinan 

yang sesuai dengan mengedepankan keteladanan, pemotivasian dan 

pemberdayaan staf. 

3. Pengelola (manajer) 

Sebagai pengelola, kepala sekolah secara operasional 

melaksanakan pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenagaan, 

keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah-masyarakat 
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dan ketatausahaan sekolah. Semua kegiatan-kegiatan operasional 

tersebut dilakukan melalui oleh seperangkat prosedur kerja berikut: 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. 

Berdasarkan tantangan yang dihadapi sekolah, maka sebagai 

pemimpin, kepala sekolah melaksanakan pendekatan-pendekatan 

baru dalam rangka meningkatkan kapasitas sekolah 

 

 

4. Administrator 

Dalam pengertian yang luas, kepala sekolah merupakan 

pengambil kebijakan tertinggi di sekolahnya. Sebagai pengambil 

kebijakan, kepala sekolah melakukan analisis lingkungan (politik, 

ekonomi dan sosial-budaya) secara cermat dan menyusun strategi 

dalam melakukan perubahan dan perbaikan sekolahnya. Dalam 

pengertian yang sempit, kepala sekolah merupakan penanggung-

jawab kegiatan administrasi ketatausahaan sekolah dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

5. Wirausahawan 

Sebagai wirausahawan, kepala sekolah berfungsi sebagai 

inspirator  bagi munculnya ide-ide kreatif dan inovatif dalam 

mengelola sekolah. Ide-ide kreatif diperlukan terutama karena 

sekolah memiliki keterbatasan sumber daya keuangan dan pada 

saat yang sama memiliki kelebihan dari sisi potensi baik internal 
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maupun lingkungan,  terutama yang bersumber dari masyarakat 

maupun dari pemerintah setempat. 

6. Pencipta  Iklim Kerja 

Sebagai pencipta iklim kerja, kepala sekolah berfungsi 

sebagai katalisator bagi meningkatnya semangat kerja  guru.  

Kepala sekolah perlu mendorong guru dan tenaga kependidikan 

lainnya dalam bekerja di bawah atmosfir kerja yang sehat. 

Atmosfir kerja yang sehat memberikan dorongan bagi semua staf 

untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan sekolah 

7. Penyedia (Supervisor) 

Supervisi juga dapat diartikan sebagai pembinaan yang 

diberikan kepada seluruh staf madrasah agar mereka dapat 

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar dengan lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Kepala Madrasah sebagai supervisior mempunyai peran dan 

tanggung jawab untuk membina, memantau dan memperbaiki 

proses pembe1ajaran aktif, kreatif dan menyenangkan. Supervise 

kepala sekolah dapat dilakukan secara individu maupun 

kelompok.
32

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Irfan Ardian, pada tahun 2014, meneliti tentang Implementasi Manajemen 

Konflik Di SMK AL-HASRA Bojongsari Depok, Penelitian ini 
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merupakan penelitian deskriptif kualitatif, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan secara jelas  mengenai implementasi  manajemen 

konflik di SMK AL-Hasra Bojongsari. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada kepala sekolah SMK AL-Hasra Bojongsari Depok sudah 

berjalan cukup baik dalam faktor penyelesaian konflik yang terjadi 

disekolah.Hanya saja kepala sekolah kurang dalam berkomunikasi, baik 

dengan bawahannya maupun dengan para siswanya. 

Penelitian yang dilakukan Irfan Ardian tersebut  disatu sisi sama dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama mengenai Manajemen Konflik di Sekolah.  

Namun pada sisi lain yang berbeda yaitu, Irfan Ardian meneliti tentang   

lmplementasi Manajemen Konflik di Sekolah Menengah Kejuruan. Dan 

penulis meneliti tentang Peran Kepala Sekolah Dalam Manajemen 

Konflik di Sekolah Menengah Pertama. 

2. Sekar Pertiwi Utami, pada tahun 2013, meneliti tentang Pengaruh 

Manajemen Konflik  Terhadap Produktivitas Kerja  Karyawan  di Baitul 

Maal Wat Tamwil (BMT) Jaringan Muamalat Center Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui tingkat manajemen konflik dan tingkat 

produktivitas kerja karyawan di Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Jaringan   

Muamalat Center Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah dalam bidang 

produktivitas kerja karyawan. 
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Penelitian yang dilakukan Sekar Pertiwi Utami tersebut disatu sisi sama 

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengenai Manajemen Konflik. 

Namun pada sisi lain yang berbeda yaitu, Sekar Pertiwi Utami meneliti 

tentang Pengaruh Manajemen Konflik Terbadap Produktivitas Kerja 

Karyawan. Dan penulis meneliti tentang Peran Kepala Sekolah Dalam 

Manajemen Konflik di Sekolah Menengah Pertama 

3. Muhtadin pada tahun 2007 dengan judul "Pelaksanaan Tugas Kepala 

Sekolah dalam Membina Kerja Guru di SDN 04 Desa Tanjung 

Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis" hasil akhir 

dikategorikan "Baik" dengan hasil 80-72%. Kepala sekolah melaksanakan  

tugas dalam membina kerja guru dengan baik, karena didukung oleh 

pengalaman sebagai guru dan berpendidikan 02 di Universitas Terbuka 

Selat Panjang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

tugas kepala sekolah di SDN 04 Desa Tanjung Kecamatan Tebing  Tinggi 

Barat Kabupaten Bengkalis ialah latar belakang pendidikan, 

kepemimpinan, kurangnya kerja sama dengan guru-guru, kurangnya 

sarana prasarana dan fasilitas dari kepala sekolah. 

Penelitian yang dilakukan Muhtadin tersebut disatu sisi sama dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama mengenai Kepala Sekolah. Namun pada 

sisi lain yang berbeda yaitu, Muhtadin meneliti tentang Pelaksanaan 

Tugas Kepala Sekolah dalam Membina Kerja Guru. Dan penulis meneliti 

tentang Peran Kepala Sekolah Dalam Manajemen Konflik di Sekolah 

Menengah Pertama 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman  dalam penafsiran penulisan ini. Adapun kajian ini 

berkenaan dengan Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Konflik di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru maka indikator-indikator 

yang digunakan ialah: 

1. Peran kepala sekolah dalam manajemen konflik di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 23 Pekanbaru kepala sekolah sebagai penyelesaian konflik 

adalah: 

a. Mengintegrasikan 

• Kepala Sekolah mempertemukan pihak yang berkonflik 

• Kepala Sekolah mengidentifikasi permasalahan yang muncul 

b. Membantu 

• Kepala Sekolah menjelaskan kembali permasalahan yang terjadi 

kepada kedua belah pihak 

• Kepala Sekolah membantu mengabaikan kepentingan sendiri guna 

kepentingan pihak lain. 

c. Mendominasikan 

• Kepala Sekolah membenarkan pihak yang menang 

• Kepala Sekolah memaksa pihak untuk mengakui kekalahannya 

d. Menghindarkan 

• Kepala Sekolah menghindarkan diri setiap pihak dari konflik 
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e. Mengkompromikan 

• Kepala Sekolah mengkompromikan kepada kedua belah pihak 

yang tidak mau mengalah 

2. Faktor yang mempengaruhi peran kepala sekolah dalam manaiemen 

konflik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru 

a. Faktor pribadi atau faktor yang ada dalam diri kepala sekolah. Faktor 

pribadi meliputi keterampilan dalam mempengaruhi orang lain, 

pengetahuan dan pengalaman memimpin, serta kepribadian dan 

perilaku  kepala  sekolah. 

b. Faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan internal sekolah 

seperti budaya dan etos kerja guru atau staf, lingkungan tugas seperti 

dukungan masyarakat setempat dan lingkungan umum yang terdiri dari 

karakteristik nasional, kebijakan dan pengaruh lainnya. 


