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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN Mawar 8 Banjarmasin 

Secara resmi SDN Mawar 8 Banjarmasin berdiri pada tahun 1974, 

namun pada tahun 1975 lah  aktifitas sekolah baru dimulai. SDN Mawar 8 

Banjarmasin terbentuk karena masyarakat merasa perlu untuk didirikan 

SDN di wilayah mereka. 

Sejak berdirinya SDN Mawar 8 Banjarmasin hingga sekarang, telah 

mengalami beberapa kali pergantian kepala sekolah sebagai berikut: 

a. Bpk. Drs. Murni 

b. Ibu Hj. Dra. Maisyah 

c. Bpk. Majedi, S. Ag 

d. Ibu Hj. Rukmini 

e. Ibu Hj. Siti Aisyah, HD 

f. Bpk. H. Suhaimi, SE ( 1 April 2013) 

SDN Mawar 8 Banjarmasin berlokasi di jalan Dahlia Kebun Sayur  Rt. 

13 No. 24 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kode pos 70112 

Kalimantan Selatan. 

2. Keadaan Guru, Siswa dan TU 

a. Keadaan Guru 

Adapun data guru yang mengajar di SDN Mawar 8 Banjarmasin 

adalah sebagai berikut: 
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Table 4.1 Keadaan Guru SDN Mawar 8 Banjarmasin 

NO Nama/NIP Jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  

12 

Hj. Siti Aisyah HD/19530311 197703 2004 

H. M. Suhaimi, SE/19670318 200701 1015 

Hj. Mariamin, S.Pd/19680814 199304 2001 

Hj. Mujenah A.Ma/19580814 197909 2003 

Hj. Kastini A.Ma/19560213 197801 2003 

Hj. Suningsih A.Ma/19670227 198608 2002 

Hj. Artawatiah S.Pd/19630517 198207 2001 

Hj. Rahmawati A.Ma/19600821 198608 2002 

Darmini A.Ma/19650710 199302 2001 

Rizki Hardianti S.Pd 

Maya Fitriani S.Pd 

Muhammad Ilham 

Pensiunan Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah 

Wali Kelas I 

Wali Kelas II 

Wali Kelas III 

Wali Kelas IV 

Wali Kelas VI 

Guru PAI 

Penjaskes  

PKN 

Bahasa Inggris  

BTA 

  

b. Keadaan Siswa 

Adapun data tentang jumlah siswa SDN Mawar 8 Banjarmasin 

adalah sebagai berikut: 

Table 4.2 Keadaan Siswa SDN Mawar 8 Banjarmasin kelas I-VI Tahun 

Ajaran 2012/2013: 

No. Kelas Jumlah 

1 

2 

3 

Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

29  

26 

27 
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4 

5 

6 

Kelas IV 

Kelas V 

Kelas VI 

24 

25 

21 

 

c. Karyawan Tata Usaha 

Jumlah karyawan tata usaha yang ada di SDN Mawar 8 

Banjarmasin sebanyak 2 orang, terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang 

perempuan, secara lengkap data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 4.3 Keadaan Karyawan Tata Usaha SDN Mawar 8 Banjarmasin 

No. Nama/NIP Jabatan  

1 

2 

Melisa Noviani SE 

Muhammad Ilmi  

Kepala TU 

TU  

 

d. Keadaan Perpustakaan 

Adapun data tentang pegawai perpustakaan hanya ada satu orang, 

yaitu Bpk. Halidi. 

3. Sarana dan Prasarana SDN Mawar 8 Banjarmasin 

a. Luas tanah yang dikuasai sekolah ada sekitar 1.250 m2 

b. Ruangan-Ruangan 

Tabel 4.4 Ruangan yang ada di SDN Mawar 8 Banjarmasin 

No. Jenis Ruangan  Jumlah 

1 Ruang Kelas 6 

2 Ruang TU 1 

3 Ruang Guru 8 

4 Ruang Kepala Sekolah 1 

5 Ruang UKS 1 
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6 Ruang Ibadah 1 

7 Ruang Serbaguna 1 

8 Ruang Perpus 1 

9 WC Guru 2 

10 WC Siswa 2 

11 Gudang 1 

12 Ruang Penjaga Sekolah 1 

  Sumber: Dokumen TU SDN Mawar 8 Banjarmasin  

B. Penyajian Data 

Beberapa data yang akan disajikan adalah data tentang keterampilan 

manajerial kepala sekolah, strategi kepala sekolah dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterampilan manajerial kepala sekolah dalam mengelola 

konflik staf sekolah di SDN Mawar 8 Banjarmasin. 

Data-data yang akan penulis sajikan didapatkan dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumenter yang dilaksanakan serta diajukan kepada pihak-

pihak yang terkait yang dijadikan sebagai responden dan informan dalam 

penelitian ini. 

Seluruh data yang sudah terkumpul dari penulis akan disajikan dalam 

bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam 

bentuk penjelasan melalui uraian kata-kata sehingga menjadi kalimat yang 

mudah dimengerti dan dipahami. 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami data yang disajikan, 

penulis akan membaginya kepada tiga pokok pembahasan disesuaikan dengan 

permasalahan yang diteliti, yaitu keterampilan manajerial  apa yang dimiliki 

serta strategi yang dipakai kepala sekolah dalam mengelola konflik staf 

sekolah dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan 
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manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan konflik SDN Mawar 8 

Banjarmasin. 

A. Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin 

Keterampilan manajerial bagi kepala sekolah adalah kemampuan 

kepala sekolah yang bertindak sebagai seorang manajer dalam mengelola 

seluruh sumber daya yang dimiliki dan kemampuan untuk melakukan 

kerjasama dengan mengerjakan sesuatu melalui orang lain, agar dalam 

pencapaian tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal, visi dan 

misi sekolah.  

Dalam posisinya sebagai administrator dan manajer pendidikan, 

kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan professional dan 

keterampilan yang memadai. Keterampilan adalah kecakapan, dan 

kepandaian yang disebut dengan skill. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, 

menggambarkan keterampilan manajerial kepala sekolah SDN Mawar 8 

Banjarmasin yang penulis simpulkan dari poin-poin berikut: 

a. Keterampilan Konseptual 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menggambarkan 

keterampilan konseptual kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin. Hal 

ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam memandang organisasi sebagai 

suatu keseluruhan dan memahami hubungan antara bagian yang saling 

memerlukan, serta mendapatkan, menganalisa, dan menginprestasikan 

informasi yang diterima dari bermacam-macam sumber. 
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Adapun keterampilan konseptual kepala sekolah SDN Mawar 8 

Banjarmasin sebagai berikut: 

1) Menurut kepala sekolah organisasi merupakan wadah dimana di 

dalamnya terjalin hubungan kerjasama antara beberapa orang yang 

memiliki kepentingan yang sama terhadap pencapaian tujuan bersama 

dan tujuan organisasi. Adapun praktek beliau di lapangan penulis 

melihat ada kesesuaian sebagaimana yang diungkapkan, dimana kepala 

sekolah rutin menjalin hubungan dan koordinasi secara harmonis 

dengan para staf serta mempercayai stafnya untuk melaksanakan tugas 

teknis dari sekolah untuk mewujudkan bakat-bakat kreatif yang ada 

pada mereka secara penuh. Dengan cara formal seperti rapat dan 

melihat dan men cek secara langsung pekerjaan para staf di setiap jam 

kerja dan non formal seperti nongkrong di waktu istirahat, dan 

koordinasi laporan melalui handphone, ini semua dimaksudkan untuk 

pencapaian kepentingan dan tujuan sekolah.  

Namun penulis sempat melihat ada wajah yang  kurang enak pada 

wajah Ibu kepala sekolah tatkala ada seorang staf yang selalu tidak 

bisa dihubungi jika di luar waktu kerja. Ketika ditanya alasan 

marahnya, beliau menjawab, hilangnya koordinasi atau miss 

komunikasi itu akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi 

seperti keterlambatan atau tidak terselesaikannya tugas yang sudah 

beliau percayakan kepada salah satu staf tadi. 

2) Dalam hubungan dengan keterampilan konseptual kepala sekolah ialah 
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beliau membuat perencanaan perubahan sekolah dari segi pelayanan 

dan infrastruktur sekolah yang memudahkan baik bagi tenaga pendidik 

dan kependidikan juga bagi siswa/i yang sekolah disana termasuk bagi 

orang tua atau wali murid. Dimana pelayanan diwajibkan seramah 

mungkin, masalah konflik pribadi atau kelompok di kebelakangkan, 

penempatan kelas, toilet, kantin, dan ruang tunggu orang tua atau wali 

murid diatur sedemikian rupa. Data ini menjelaskan keterampilan 

kepala sekolah pada konsep yang beliau buat. 

 

3) Kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin dalam mendapatkan, 

menganalisa, dan menginprestasikan informasi yang diterima dari 

bermacam-macam sumber ialah dengan cara mengadakan pertemuan 

atau rapat kepada semua pihak terkait di dalam atau di luar sekolah, 

bertanya langsung kepada informan, juga dengan cara mengamati 

secara langsung, serta menilai proses dari hasil kegiatan. Kemudian 

informasi tersebut dianalisa menggunakan analisis SWOT, langkah 

selanjutnya adalah mengatur strategi, dan terakhir mengambil 

keputusan dan tindakan. 

b. Keterampilan Kemanusiaan 

Keterampilan kemanusiaan yang dimaksud disini menyangkut 

kemampuan manajer untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi 

orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok.  

1) Dari hasil wawancara dan yang dilakukan, kepala sekolah SDN Mawar 
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8 Banjarmasin dalam bekerja dengan memahami orang lain baik 

sebagai individu maupun kelompok ialah dengan melihat karakteristik 

individu dan keahlian masing-masing individu itu sendiri, atau dapat 

juga dilihat dari hasil kinerja individu yang saling bekerjasama dalam 

sebuah kelompok. Sedangkan dari hasil observasi yang penulis lihat 

ialah perlakuan kepala sekolah yang berbeda penulis dapatkan  seperti 

memberikan tugas kepada staf baru tanpa ada penjelasan dan 

diperintahkan begitu saja kepadanya untuk belajar dengan para senior 

disana. Jadi menurut penulis fakta diatas menggambarkan kepala 

sekolah melihat staf barunya memiliki keahlian, namun di sisi lain, staf 

merasa tidak mendapat bimbingan sehingga ada benturan kesalah 

fahaman di dalamnya. 

2) Sedangkan dalam hal memotivasi baik sebagai individu maupun 

kelompok kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin melakukannya 

dengan cara sebagai berikut:  

a. Memberi bimbingan dengan cara menggambarkan hal-hal yang 

kepala sekolah anggap baik dan memberikan kesempatan 

kepada staf untuk bertanya dan selalu memotivasi kepada para 

staf agar bisa belajar sendiri atau belajar di luar dengan 

memberi ijin dan kesempatan para staf untuk menghadiri 

pelatihan serta melanjutkan studi, untuk meningkatkan kualitas 

kinerja mereka di sekolah; 

b. Hal lain yang dapat dilihat dari keterampilan kemanusiaan 
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kepala sekolah ialah dengan cara kepala sekolah memimpin 

rapat memakai kalimat demi kalimat yang dapat dipahami oleh 

peserta yang hadir dalam rapat tersebut dengan mengikuti 

prosedur-prosedur rapat seperti  

i. Menentukan tujuan/masalah pada rapat yang penulis 

jumpai tentang rapat seluruh staf tentang penerimaan 

siswa/i baru. 

ii. Mempersiapkan perlengkapan rapat, ini dilimpahkan 

kepala sekolah kepada staf TU untuk persiapannya 

seperti papan tulis, spidol, dan alat kelengkapan lainnya 

iii. Mempersiapkan ruangan rapat, di SDN Mawar 8 

ruangan rapat biasanya di ruang serbaguna. 

iv. Mengundang peserta dengan lisan dan tertulis. 

v. Mempersiapkan bahan-bahan rapat dan mencatat hasil 

rapat. 

vi. Yang terakhir pada rapat ialah himbauan kepala sekolah 

untuk menindaklanjuti hasil rapat tentang penerimaan 

siswa/i di SDN Mawar 8 Banjarmasin. 

c. Menghargai setiap karya baik yang dihasilkan para staf dengan 

memperlihatkan hasil tersebut kepada teman lainnya sebagai 

acuan seperti ada diantara staf yang menyelesaikan studi S2nya 

dan di rekomendasikan menjadi kepala sekolah untuk 

mengganti beliau. 
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d. Mengusahakan adanya keadilan dan bersikap bijaksana tanpa 

pilih kasih, Memberikan kesempatan yang tepat bagi 

pengembangan para stafnya, Memberikan ruang sebesar-

besarnya untuk bersaing secara sehat dengan seluruh staf 

melalui kesempatan-kesempatan dan tugas-tugas yang telah 

diberikan kepala sekolah kepada masing-masing staf. 

c. Keterampilan Administrasi 

Keterampilan administrasi adalah seluruh kemampuan seorang 

manajer yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan. Dari hasil wawancara dan observasi yang 

dilakukan, penulis mendapat gambaran tentang keterampilan kepala 

sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin di bidang administrasi yang dapat 

dilihat dari: 

1) Dalam fungsi perencanaan, kepala sekolah melakukan langkah-

langkah seperti berikut: 

a) Menetapkan tujuan yang ingin dicapai secara bersama baik tujuan 

yang sudah ada maupun bersifat pengembangan bagi sekolah 

seperti kepala sekolah menginginkan SDN yang dipimpinnya lebih 

berbobot dan tidak di pandang sebelah mata; 

b) Menentukan strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan; 

c) Mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan, seperti adanya pembagian job atas hasil pengembangan 

rencana yang dilakukan oleh kepala sekolah. 
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2) Dalam fungsi pengorganisasian sebagai berikut: 

a) Menetapkan tugas yang akan dikerjakan; 

b) Menentukan orang yang ditugaskan; 

c) Bagaimana tugas itu bisa dikelompokkan; 

d) Membangun alur koordinasi; 

3) Dalam fungsi penggerakan, kepala sekolah selalu memberikan 

dorongan, arahan, bimbingan, dan juga pengaruh terhadap semua 

anggota kelompok agar mau bekerja secara sadar dan suka rela dalam 

rangka mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan 

dan pola organisasi. Ini tergambar dengan tiada henti-hentinya kepala 

sekolah mengajak kerja bareng dengan para stafnya agar tugas yang 

dilakukan lebih terasa ringan dengan adanya rekan/teman yang 

menemani. 

4) Dalam fungsi pengawasan, langkah-langkah yang ditempuh oleh 

kepala sekolah ialah: 

a) Menentukan alat ukur atau standariasi sesuai tugas apa yang 

dilakukan staf seperti tercapainya 150 orang  jumlah siswa/i baru; 

b) Kepala sekolah mengadakan penilaian atau evaluasi dengan 

melihat secara langsung terhadap tugas yang dikerjakan atau 

menilai tugas staf setelah tugas itu terselesaikan; 

c) Mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi serta tindak lanjut 

dengan memberikan arahan, solusi dalam rapat rencana tindak 

lanjut ke depannya sebagaimana hasil yang sudah di dapatkan dan 
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cara apalagi yang akan dipakai pada periode berikutnya.  

Menurut kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin maksud dari 

pengawasan itu ialah untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan 

pekerjaan, menilai proses dan hasil kegiatan juga sekaligus melakukan 

tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang mungkin saja dilakukan baik 

sengaja maupun tidak oleh para staf sekolah. 

d. Keterampilan Teknik 

Keterampilan teknik ialah kemampuan manajer dalam 

menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik 

dari suatu bidang tertentu. Berdasarkan hasil data di lapangan yang penulis 

dapatkan ialah, kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin selalu 

melakukan komunikasi yang aktif kepada para staf sekolah dan selalu 

mendengarkan secara aktif masukan-masukan dari berbagai pihak, yang 

bertujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, 

perkembangan organisasi, dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak 

yang ada di dalamnya, ini biasa beliau lakukan di waktu senggang atau 

waktu istirahat, dimana para staf terkumpul di waktu itu. 

 

1) Strategi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Faktor-Faktor Konflik di SDN 

Mawar 8 Banjarmasin 

Fenomena dari faktor-faktor yang berpotensi konflik di SDN 

Mawar Banjarmasin, tentu bukan merupakan sebuah hal yang asing, sebab 

masalah serupa juga sering dialami dalam organisasi lainnya. Namun, 
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sebagai sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan, hal semacam 

ini sangat perlu ditangani dengan bijaksana agar tidak menimbulkan efek 

samping yang tidak merugikan eksistensi organisasi ini. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya suatu strategi yang harus dilakukan oleh seorang yang 

bertindak sebagai penengah untuk menangani permasalahan tersebut. 

Strategi adalah kemampuan seseorang dalam merencanakan, 

melakukan analisis masalah, dan langkah-langkah serta usaha-usaha yang 

akan diambil dalam melaksanakan suatu kegiatan agar memperoleh hasil 

sesuai dengan yang diharapkan. Adapun dalam hal ini, membahas tentang 

bagaimana strategi kepala sekolah dalam mengelola konflik yang mungkin 

dan akan terjadi antar staf di sekolah, karena hal ini sangat berpengaruh 

terhadap hasil yang ingin diperoleh dari proses usaha kepala sekolah 

tersebut. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, 

menggambarkan strategi yang diterapkan kepala sekolah dalam melakukan 

pengelolaan faktor-faktor berpotensi konflik di SDN Mawar 8 

Banjarmasin. Hal tersebut dapat dilihat dari poin-poin berikut: 

a. Menciptakan Komunikasi yang Baik dan Harmonis 

Orang sering menganggap konflik bersumber dari tindakan dan inti 

persoalan, namun sebenarnya konflik sering disebabkan oleh komunikasi 

yang buruk. Komunikasi yang buruk dapat menjadi masalah besar. 

Pernyataan diatas setara dengan apa yang dikatakan kepala sekolah SDN 

Mawar 8 Banjarmasin ketika ditanya strategi-strategi yang diusahakan 
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dalam mengelola konflik.  

Beliau berpandangan komunikasi yang buruk dapat memperparah 

persoalan karena setiap orang yang terlibat dalam konflik mulai secara 

tidak sadar berkomunikasi dan memotivasi buruk pihak lain. Perbedaan 

antara pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima akan 

menimbulkan masalah komunikasi ketika konflik berlangsung. 

Menurut salah seorang staf sekolah; Sebagai kepala sekolah sehari-

hari beliau selalu berkomunikasi yang baik dari segi tutur kata dan 

harmonis dalam tingkah laku, dimana kata-kata beliau selalu dibarengi 

dengan senyum dan tingkah yang tidak membuat orang marah seperti tidak 

terlalu banyak memainkan tangan ketika berbicara dan mencari posisi 

yang ideal untuk memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan strategi 

yang sangat baik untuk melerai, mempengaruhi dan mencairkan suasana 

jika ada staf yang menurut staf tadi berkonflik dan berseteru dalam 

lingkungan SDN Mawar 8 Banjarmasin.26 

Ini tergambar ketika penulis mendapatkan info dari teman penulis 

yang juga staf tenaga honorer disana, tentang dua staf yang bermasalah 

dikarenakan adanya salah satu staf yang merasa iri terhadap staf lainnya 

disebabkan salah satu staf terpilih menjadi ketua panitia perpisahan. 

Penulis melihat secara langsung komunikasi yang di contohkan kepala 

sekolah yakni dengan menjadi pendengar yang baik bagi pihak yang 

merasa dirugikan dan setelah mendengarkan kepala sekolah memberikan 

                                                           
26 Melisa Noviani SE, selaku kepala TU SDN Mawar 8 Banjarmasin, kamis 21 Maret 

2013 pkl 09.30 WITA. 
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pemahaman kenapa dia yang dipilih bukan dirinya. Yakni dikarenakan dia 

belum mendapatkan tugas yang berat, sedangkan yang satu atau yang 

merasa iri tadi sudah diberikan amanah untuk membantu TU dalam proses 

penerimaan siswa/i baru. Dengan adanya komunikasi yang baik dari 

kepala sekolah terhadap keduanya inilah penulis merasa konflik disini 

tidak memberi dampak yang negatif. 

Karena menurut beliau, jika ada yang berkonflik dan kita tidak 

berkomunikasi secara baik terhadap mereka apalagi dengan gaya 

menghindar padahal kita sebagai pimpinan mereka, ini malah hanya 

membuat kesalahpahaman dan permasalahan yang semakin panjang 

diantara mereka. Menggunakan kata-kata yang tidak tepat saja untuk 

menjaga perasaan pihak lain adalah ciri komunikasi antar individu yang 

buruk. Bila emosi malahan diteruskan dengan kata-kata yang tidak sesuai 

hanya akan membuat suasana konflik memanas. 

 

b. Memecahkan Permasalahan 

Strategi lainnya yang penulis dapatkan berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi dari usaha kepala sekolah SDN Mawar 8 

Banjarmasin dalam mengelola konflik ialah bersama memecahkan 

masalah yang dimaksudkan. Strategi memecahkan masalah yang 

dilakukan kepala sekolah ialah dengan cara: 

1) Kepala sekolah berusaha mengumpulkan informasi dengan 

mengidentifikasi penyebab konflik dari pihak yang berkonflik. 
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2) Mengajak pihak yang berkonflik duduk bersama untuk 

pembahasan/diskusi bersama secara terbuka. 

3) Dari pembahasan/diskusi yang sudah dilaksanakan tadi kepala sekolah 

berusaha mengenal bentuk dan tipe konflik untuk tahap 

penyelesaiannya. 

c. Kompromi 

Kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin  menyatakan 

kompromi juga merupakan strategi yang biasa digunakan bila materi 

merupakan penyebab konflik. Materi dapat dibagi secara adil. 

Namun beliau sendiri menilai kompromi apabila gagal dalam 

pembagian adilnya, dalam artian salah satu diantara yang berkonflik harus 

berkorban sebagai konsesi. Maka akan menyebabkan tidak pernah ada 

pihak yang puas menerima hasil kompromi. 

Kompromi dalam penyelesaian konflik staf oleh kepala sekolah 

terlihat ketika adanya konflik pada waktu pembagian waktu atau jadwal 

mengajar. Kepala sekolah mencoba mengadili keduanya dengan cara 

berkompromi dan pada akhirnya memberikan kompensasi untuk 

pertukaran berupa jatah mengajarnya sementara kepada salah satu pihak 

untuk menyelesaikan konflik.  

d. Konsoliasi  

Kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin memakai konsoliasi 

dalam mengelola konflik, yang mana kepala sekolah ingin mewujudkan 

tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan.  
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Ini dapat dilihat dari saat kepala sekolah melakukan pertemuan 

internal yang dengan mengundang beberapa pihak yang sedang ada 

masalah. Masalah yang dimaksud ialah ketika wewenang masing-masing 

wakasek sama sehingga timbul konflik diantara mereka. Ini dimaksudkan 

untuk mencari jalan damai di intern mereka sehingga dapat disepakati 

bersama. 

e. Meminta Bantuan Pihak Ketiga 

Salah satu cara yang juga pernah dipakai menurut pengalaman 

beliau ialah meminta bantuan pihak ketiga. Strategi ini digunakan 

dikarenakan pihak-pihak yang berseteru dalam suatu konflik tidak bisa 

diajak berunding lagi dan telah mencapai jalan buntu dalam segala proses 

perbandingan. Maka pihak ketiga harus dilibatkan untuk membantu 

penyelesaian konflik.  

Menurut pengakuan kepala sekolah strategi ini pernah beliau pakai 

ketika menghadapi konflik salah satu staf dengan orang tua siswa. Adapun 

proses strategi ini yang penulis dapatkan dari hasil wawancara ialah 

sebagai berikut: 

 Dari hasil wawancara kepada kepala sekolah SDN Mawar 8 

Banjarmasin beliau menyebutkan kata Arbitrasi, yang beliau akui kata 

ini juga beliau kutip dari sebuah buku untuk mengelola konflik. Ketika 

ditanya apa itu arbitrasi beliau menjawab “Arbitrasi itu merupakan 

suatu cara atau prosedur dimana pihak ketiga itu pada awalnya 

mendengarkan kedua pihak yang berkonflik diteruskan dengan 
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menentukan penyelesaian oleh sang pihak ketiga. Ini pernah beliau 

lakukan ketika ada konflik sebagaimana disebutkan diatas. 

 Sebagai orang yang selalu menjadi pihak ketiga, Kepala sekolah SDN 

Mawar 8 Banjarmasin kembali mengatakan mediator ialah salah satu 

perannya sebagai pihak ketiga. Berbeda dengan seorang arbitrator, 

seorang mediator tidak mempunyai wewenang langsung terhadap 

pihak yang bertikai dan rekomendasinya tidak mengikat. Dan inti dari 

seorang mediator ialah membangun kembali komunikasi yang telah 

hancur. Misalnya, ada dua orang staf sekolah yang lagi berkonflik, dan 

kedua belah pihak menolak untuk berunding, maka disinilah tugas 

mediator untuk menjadi penengah yang menyampaikan permintaan-

permintaan dan pesan-pesan dari kedua belah pihak tadi. 

f. Pendekatan  

Mengingat bahwa konflik tidak dapat dihindari, maka pendekatan 

yang baik untuk diterapkan para pimpinan adalah pendekatan yang 

mencoba memanfaatkan konflik sedemikian rupa sehingga konflik dapat 

memberikan sumbangan yang efektif untuk mencapai sasaran-sasaran 

yang diinginkan. Konflik sesungguhnya dapat menjadi energi yang kuat 

jika dikelola dengan baik, sehingga dapat dijadikan alat inovasi. Akan 

tetapi sebaliknya jika tidak dapat dikendalikan mengakibatkan kinerja 

organisasi menurun drastis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan, kepala sekolah memakai pendekatan tersendiri dalam 

pengelolaan konflik yang terjadi antara guru sertifikasi dan non sertifikasi 
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ialah dengan cara: 

1) Diawali dengan melakukan penilaian diri sendiri, artinya disini kepala 

sekolah melakukan penilaian sendiri terhadap masalah yang sedang 

terjadi yakni antara kubu sertifikasi dan kubu non sertifikasi. 

2) Menganalisa isu-isu seputar konflik, seperti adanya penurunan kinerja 

dari guru sertifikasi, dan setelah selesai untuk mencoba melakukan 

penilaian sendiri, kepala sekolah melakukan analisis terhadap 

informasi-informasi yang didapat yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada maksud-maksud tertentu dari munculnya masalah tersebut,  

3) Meninjau kembali dan disesuaikan dengan hasil eksplorasi diri sendiri, 

artinya kepala sekolah membanding-bandingkan hasil dari analisisnya 

dengan penilaian sendiri, agar di dapat suatu kecocokan dan kebenaran 

terhadap suatu apa yang menjadi pokok permasalahan. 

4) Mengatur dan merencanakan pertemuan antara individu-individu yang 

terlibat, artinya setelah sumber dan faktor terjadinya konflik diketahui, 

maka kepala sekolah mengadakan rapat dengan mengundang mereka 

dengan via sms saja agar tidak terlalu nampak. Ini dilakukan untuk 

membicarakan bersama-sama pihak yang terlibat untuk mencari solusi 

terbaik dari pemecahan masalah tersebut. 

5) Memantau sudut pandang dari semua individu yang terlibat, artinya di 

dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah yang bertindak sebagai 

penengah tidak memihak pada salah satu pihak, kepala sekolah 

memantau setiap sudut pandang yang di utarakan semua individu yang 
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terlibat sebagai bahan perbandingan. 

6) Mengembangkan dan meuraikan solusi, artinya dalam tahap ini kepala 

sekolah berusaha mengembangkan permasalahan yang terjadi ke arah 

yang positif disertai mencari solusi terbaik yang harus diambil. 

7) Memilih solusi dan melakukan tindakan, artinya pada tahap ini kepala 

sekolah dan semua pihak terkait memilih solusi yang telah diuraikan 

tadi, lalu kemudian melakukan tindakan pemecahan konflik tersebut. 

8) Setelah proses diatas dijalankan, maka tugas terakhir kepala sekolah 

ialah merencanakan pelaksanaannya dan memantau hasil kesepakatan 

dari dua belah pihak. 

 

 

3) Data Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan 

manajerial kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin dalam 

pengelolaan Konflik 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala sekolah harus 

memiliki keterampilan manajerial yang harus mempengaruhi hasil kinerja 

tenaga kependidikan di lingkungan kerjanya masing-masing. Kegagalan 

dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena 

kepala sekolah merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak 

ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya. 

 Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan 

manajerial kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin dalam mengelola 
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konflik yang diperoleh dari hasil data di lapangan, ialah: 

 

a. Pendidikan  

Kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin berlatar belakang 

pendidikan S1 Jurusan PGSD UNLAM Banjarmasin. Faktor pendidikan 

sangat berperan penting dalam mencapai tujuan sebuah sekolah ataupun 

madrasah, dengan pendidikan yang tinggi seorang kepala sekolah akan 

memiliki keterampilan dan wawasan lebih luas pula, dengan pendidikan 

yang tinggi dan wawasan yang luas tentu akan mudah menapai 

keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Itu terbukti dari kepala sekolah 

yang selalu memenuhi undangan pelatihan atau penataran (DIKLAT), 

mengikutin studi banding, dan mengikuti berbagai seminar pendidikan 

yang tujuaanya agar lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Seperti yang diketahui, sekarang ini pemerintah juga mewajibkan 

tenaga pengajar untuk meningkatkan pendidikannya minimal strata-1. 

Jadi, pendidikan akademis ditingkatkan, potensi yang dimiliki kepala 

sekolah juga dikembangkan. 

b. Pandangan dan sikap 

Konflik dalam organisasi tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan 

tanpa sumber penyebab. Penyebab terjadinya konflik pada setiap 

organisasi sangat bervariasi tergantung pada cara individu-individu 

menafsirkan, mempersepsi, dan memberikan tanggapan terhadap 

lingkungan kerjanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan, kepala 
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sekolah menjelaskan bahwa konflik itu selalu ada dalam setiap 

organisasi manapun dan tak dapat disangkal lagi bahwa kini kita makin 

akrab dengan konflik. Namun, menurut kepala sekolah, kita tak perlu 

lagi merasa takut dan ngeri mendengarnya. Karena, ternyata konflik 

yang terjadi tidak selamanya membawa akibat buruk sepanjang dapat 

dikelola dengan baik. Menurut kepala sekolah setiap masalah yang 

muncul dalam sebuah organisasi selalu memiliki konflik yang berbeda-

beda tingkatannya. Menurut kepala sekolah, dengan adanya konflik 

akan memancing daya kreasi dan inovasi anggota organisasi baik secara 

individu ataupun kelompok. Adapun dalam menyikapi konflik dalam 

organisasi, kepala sekolah berpendapat, bahwa setiap konflik antar 

individu atau antar kelompok itu dapat menguntungkan atau merugikan 

bagi kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, pimpinan organisasi 

dituntut untuk memiliki suatu keterampilan dalam pengelolaan konflik 

dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Mengingat kegagalan dalam mengelola konflik dapat menghambat 

pencapaian tujuan organisasi, maka menurut kepala sekolah bahwa 

pemilihan terhadap teknik pengendalian atau pengelolaan konflik harus 

menjadi perhatian setiap pimpinan organisasi. 

c. Tingkat keterampilan 

Untuk menciptakan suasana yang harmonis, maka seorang kepala 

sekolah harus memiliki tingkat keterampilan baik itu dalam hal 

manajemen dan administrasi, mendidik, memimpin, memotivasi, 
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ataupun supervisi. Tenaga kependidikan akan menjadi lebih terampil 

apabila mempunyai kecakapan dan pengalaman yang memadai. Dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa staf SDN Mawar 8 

Banjarmasin, menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki kecakapan 

yakni menciptakan suasana yang cukup kondusif dalam hubungan 

kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, hal ini tampak dari 

cara kepala sekolah menjadi pendengar yang baik dalam mendengarkan 

segala bentuk saran, kritikan, keluhan-keluhan baik yang datangnya dari 

para staf maupun di luar atau pihak lain. Kepala sekolah juga mampu 

mengambil inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah, 

mampu mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi dan misi 

serta tujuan sasaran sekolahnya melalui program-program yang 

dilaksanakan secara terencana dan bertahap, mampu menjalin hubungan 

baik antara kepala sekolah kepada staf dengan selalu berkomunikasi 

dan saling membantu serta bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan, dan mampu menjadi seorang manajer yang terampil dalam 

mengelola konflik, sekalipun segala kekurangan selalu ada dalam diri 

manusia, namun usaha maksimal sudah ditunjukkan oleh kepala 

sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin. Hal ini tampak dari cara kepala 

sekolah melakukan pendekatan dan mengatur strategi untuk 

meminimalisir masalah agar tidak menjadi konflik yang berdampak 

negatif bagi proses kegiatan pencapaian tujuan organisasi. 

d. Tingkat Penghasilan 
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Penghasilan atau gaji merupakan salah satu faktor penunjang 

produktivitasnya seorang tenaga pendidik. Berdasarkan dari hasil 

wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah dan beberapa staf 

menunjukkan bahwa gaji tenaga pendidik itu disesuaikan dengan 

tingkat golongan masing-masing. Tingkat penghasilan kepala sekolah 

perbulan sekitar Rp. 2.700.000,- di tambah dengan adanya tunjangan 

fungsional untuk kepala sekolah sekitar Rp. 2.400.000,-, hal ini sangat 

membantu tingkat kesejahteraan kepala sekolah, sehingga 

mempengaruhi kinerja kepala sekolah dalam kepemimpinannya dan 

dapt menimbulkan konsentrasi kerja serta kemampuan yang dimiliki 

kepala sekolah untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produktivitas.  

e. Pengalaman  

Dari hasil wawancara yang dilakukan  dengan kepala sekolah, kepala 

sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin memiliki pengalaman kerja seperti 

berikut: 

1) Tenaga pengajar di SDN Mawar 4 1996-2006 

2) Wakasek bidang kurikulum SDN Mawar 8 2006-2007 

3) Kepala sekolah SDN Mawar 8 2007-2013 

f. Waktu 

Waktu merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam 

sebuah kegiatan dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Berdasarkan hasil observasi, waktu yang dimiliki kepala 

sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin tergolong cukup yakni 6 hari kerja 
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dan 6-7 jam dalam seharinya. untuk melakukan semua fungsi dan 

kegiatannya sebagai seorang kepala sekolah dalam mengelola 

madrasahnya.  

g. Dukungan Lingkungan 

Lingkungan dan suasana kerja yang baik dan kondusif akan 

memudahkan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Anggota yang 

terkait di dalamnya akan merasa senang dalam bekerja dan 

meningkatkan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan 

lebih baik menuju kea rah peningkatan produktivitas. Kepala sekolah 

menjelaskan bahwa dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis 

dengan para staf, ialah dengan menjalin hubungan kekeluargaan dan 

kebersamaan serta saling terbuka antara kepala sekolah dengan staf. 

Lingkungan sekolah juga dalam iklim yang aman dan tertib karena 

letaknya jauh dari suasana perkotaan dan bersampingan dengan kantor 

kelurahan Mawar. Sehingga memudahkan untuk koordinasi jikalau ada 

hal yang tidak bisa di selesaikan oleh sekolah itu sendiri.  

 

 

C. Analisis Data 

  Dalam menganalisis data yang sudah disajikan dalam pembahasan  

 sebelumnya penulis akan menyajikan menurut urutan rumusan 

permasalahan agar lebih terarah dan mudahnya dalam memahami, yaitu 

sebagai berikut: 
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1) Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin 

Kepala sekolah merupakan seorang pengelola dan penentu 

arah keberhasilan dan kegagalan sebuah sekolah. Kepala sekolah 

dituntut memiliki sejumlah kemampuan-kemampuan khusus dalam 

mengelola dan menjalankan tugas serta fungsinya sebagai seorang 

pemimpin organisasi. Dengan kemampuan profesional manajemen 

pendidikan, kepala sekolah diharapkan dapat menyusun program 

sekolah yang efektif, mengelola staf dan lembaganya dengan baik, 

serta menciptakan iklim sekolah yang kondusif. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keterampilan manajerial 

kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin  dalam mengelola 

permasalahan yang berpotensi menjadi konflik, yaitu tentang faktor-

faktor yang sudah penulis sebutkan di pembahasan sebelumnya. 

Keterampilan manajerial kepala sekolah SDN Mawar 8 

Banjarmasin dalam pengelolaan konflik yang terjadi berjalan dengan 

baik dan bisa dikatakan cukup terampil dalam melaksanakan fungsi 

dan tugasnya sebagai seorang manajer. Hal ini dikarenakan kepala 

sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin memiliki pemahaman yang luas 

tentang bagaimana peran seorang kepala sekolah sebagai seorang 

manajer dalam mengelola sebuah organisasi dan isinya. 

Dengan keterampilan manajerial kepala sekolah yang dimiliki 

saat ini dalam mengelola lembaganya, sudah dapat menunjukkan 

adanya peningkatan khususnya dalam pengelolaan faktor-faktor 
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konflik tersebut diatas. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

keterampilan manajerial kepala sekolah itu sendiri, seperti dalam 

kegiatan mengelola, membimbing, memotivasi, mengarahkan, 

mempengaruhi, dan menggerakkan semua aspek-aspek penting yang 

ada dalam organisasi, khususnya pada sumber daya manusianya. 

Keterampilan manajerial kepala sekolah secara tidak langsung 

banyak mempengaruhi efektifitas kerja para staf. Kepala sekolah SDN 

Mawar 8 Banjarmasin memang memiliki kepribadian yang 

kharismatik dan berwibawa. Dengan kepribadian kepala sekolah yang 

kharismatik dan berwibawa, kepala sekolah dapat mengayomi 

bawahan, peduli akan permasalahan yang mereka hadapi dan 

keluhkan, dan juga ramah dalam bersikap. 

 

2) Strategi Kepala Sekolah dalam Mengelola Konflik 

Dalam melakukan pengelolaan terhadap faktor-faktor yang 

berpotensi menimbulkan konflik sebagaimana telah disebutkan diatas, 

secara umum kepala sekolah memakai berbagai macam variasi strategi 

sebagaimana diungkapkan beliau ketika wawancara. Adapun strategi-

strategi yang beliau pakai ialah: 

a) Menciptakan Komunikasi yang Baik dan Harmonis 

Strategi pertama dan utama kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin 

dalam pengelolaan konflik para stafnya ialah dengan berkomunikasi 

secara baik dari segi tutur kata dan harmonis dalam tingkah laku. Dan 
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dari hasil observasi ini beliau aplikasikan juga dikalangan para staf 

dengan cara menghimbau di tiap kali pertemuan atau ketika menjadi 

Pembina upacara. 

b) Memecahkan permasalahan 

Menurut kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin, memecahkan 

permasalahan yang dimaksud ini ialah pimpinan terlebih dahulu 

mencari titik awal masalah dilanjutkan dengan duduk bersama antar 

pihak setelah itu tugas kepala sekolah untuk mengenali masalah dan 

berusaha untuk menyelesaikannya. 

c) Analisis Masalah 

Kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin dalam melakukan analisis 

permasalahan yang terjadi menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan 

cara: 

 Menentukan masalah yang sedang dihadapi; 

 Mencari sumber-sumber masalah; 

 Memperhitungkan kekuatan yang akan dihasilkan dari masalah; 

 Memperhitungkan kelemahan yang akan dihasilkan dari masalah; 

 Memperhitungkan peluang yang mungkin muncul; 

 Memperhitungkan ancaman yang mungkin muncul; 

 Mencari solusi yang tepat untuk pemecahan masalah yang terjadi; 

d) Kompromi 

Strategi kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin lainnya ialah 

dengan cara berkompromi, jika menyangkut masalah materi. Sehingga 
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materi itu sendiri dapat dibagi adil. 

Namun kompromi apabila gagal dalam pembagian adlinya akan 

menyebabkan tidak pernah ada pihak yang puas menerima hasil 

kompromi. 

e) Meminta Bantuan Pihak Ketiga 

Strategi meminta bantuan pihak ketiga digunakan untuk pengelolaan 

konflik, jika konflik sudah sangat memanas dan dikarenakan pihak-

pihak yang berseteru dalam suatu konflik tidak bisa diajak berunding 

lagi dan telah mencapai jalan buntu dalam segala proses perbandingan. 

Dalam hal ini kepala sekolah bisa menjadi seorang Atbitrator dan 

Mediator. 

f) Pendekatan 

Pendekatan yang dimaksud oleh kepala sekolah SDN Mawar 8 

Bnajarmasin ialah strategi tersendiri untuk menganalisa masalah, agar 

permasalahan yang terjadi dapat terlihat.  

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik dan 

kependidikan yang tersedia. Oleh karena itu kepala sekolah harus 

mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta 

keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan. 

Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus dapat 

memperhatikan setiap kebutuhan dan perasaan para staf yang berada di 

sekitarnya, agar kinerja mereka dapat selalu terjaga dengan baik melalui 
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persaingan yang sehat dari hasil positif konflik yang sehat pula. 

3) Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan manajerial 

kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin dalam pengelolaan Konflik 

Faktor-faktor yang menyebabkan keterampilan manajerial kepala 

sekolah dalam pengelolaan konflik dapat berjalan dengan baik seperti itu 

dikarenakan kepala sekolah memiliki semangat yang tinggi dalam 

memajukan sekolah yang dipimpinnya dan dari pengalaman kerjanya yang 

cukup lama di dalam lembaga pendidikan. 

a. Faktor pendidikan sangat berperan penting dalam mencapai tujuan 

sebuah sekolah atau madrasah, dengan mempunyai pendidikan yang 

tinggi akan memiliki keterampilan dan wawasan yang lebih luas pula, 

dengan pendidikan yang tinggi dan wawasan yang luas tentu akan 

mudah mencapai keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Itu terbukti 

dari kepala sekolah selalu memenuhi undangan pelatihan atau 

penataran (DIKLAT), mengikuti studi banding, dan mengikuti 

berbagai seminar pendidikan yang tujuannya agar lebih 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan kepala sekolah SDN 

Mawar 8 Banjarmasin sendiri Sarjana Pendidikan (S1) Jurusan PGSD 

di UNLAM Banjarmasin. 

b. Pandangan dan sikap terhadap suatu permasalahan yang ada dalam 

organisasi sangat mempengaruhi keterampilan manajerial seorang 

pemimpin dalam mengelola organisasinya. Kepala sekolah SDN 

Mawar 8 Banjarmasin memiliki pandangan bahwa konflik itu selalu 
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ada dalam setiap organisasi manapun dan tak dapat disangkal lagi 

bahwa kini kita makin akrab dengan konflik. Hal ini tampak dari 

penjelasan kepala sekolah bahwa kita tak perlu lagi merasa takut dan 

ngeri mendengar konflik. Karena menurut kepala sekolah, konflik 

yang terjadi tidak selamanya membawa akibat buruk sepanjang dapat 

dikelola dengan baik. Dalam menyikapi konflik dalam organisasi, 

kepala sekolah berpendapat bahwa setiap konflik antar individu atau 

antar kelompok itu dapat menguntungkan atau merugikan bagi 

kelangsungan organisasi. 

c. Tingkat keterampilan seorang kepala sekolah dalam menciptakan 

suasana yang harmonis dapat di ukur dan dilihat dari cara kepala 

sekolah memanajemen dan administrasi, mendidik, memimpin, 

memotivasi, ataupun melaksanakan supervisi. Tenaga kependidikan 

akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan dan 

pengalaman yang memadai. Dalam hal ini, kepala sekolah SDN 

Mawar 8 Banjarmasin memiliki kecakapan yakni mampu menciptakan 

suasana yang kondusif dalam setiap hubungan kerjasama yang baik. 

Hal ini tampak dari cara kepala sekolah menjadi pendengar yang baik 

dalam mendengarkan segala bentuk saran, kritikan, keluhan-keluhan 

positif yang datangnya dari para staf ataupun pihak lain. Kepala 

sekolah juga mampu mengambil inisiatif dan prakarsa untuk 

meningkatkan mutu sekolah, mampu mendorong sekolah untuk dapat 

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui 
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program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap 

mampu menjalin hubungan baik antara atasan kepada bawahan dengan 

selalu berkomunikasi dan membimbing pegawai untuk selalu 

bertangungjawab terhadap tugas yang diberikan, dan mampu menjadi 

seorang manajer yang terampil dalam mengelola setiap masalah yang 

memiliki potensi konflik dalam organisasi. Berdasarkan data yang 

didapat, peneliti berkesimpulan bahwa tingkat keterampilan yang 

dimiliki oleh kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin dalam 

mengelola lembaganya bisa dikatakan cukup terampil dan berjalan 

dengan baik. 

d. Tingkat penghasilan atau gaji merupakan salah satu faktor penunjang 

produktivitasnya seorang tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam 

hal ini, kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin mendapat gajih 

perbulan sekitar Rp. 2.700.000,- di tambah dengan adanya tunjangan 

fungsional untuk kepala sekolah sekitar Rp. 2.400.000,-. Hal ini sangat 

membantu tingkat kesejahteraan kepala sekolah, sehingga 

mempengaruhi kinerja kepala sekolah dalam kepemimpinannya dan 

dapat menimbulkan konsentrasi kerja serta kemampuan yang dimiliki 

kepala sekolah untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produktivitas. 

e. Pengalaman yang cukup dalam proses belajar mengajar dan memimpin 

berdampak pada efesiensi, sikap kerja serta tingkat keterampilan dalam 

kepemimpinan. Kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin memiliki 

pengalaman seperti berikut: 
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1. Tenaga pengajar di SDN Mawar 4 1996-2006 

2. Wakasek bidang kurikulum SDN Mawar 8 2006-2007 

3. Kepala sekolah SDN Mawar 8 2007-2013 

Pengalaman yang dimiliki kepala sekolah dalam sebuah lembaga 

pendidikan tergolong cukup lama, sehingga kepala sekolah dalam 

memimpin sekolah dapat dengan mudah berkomunikasi dan 

berinteraksi baik dengan para staf, lingkungan, dan dalam memahami 

sifat staf sesuai dengan sifat masing-masing. 

f. Waktu yang dimiliki oleh seorang pemimpin merupakan hal yang 

sangat penting dan berpengaruh dalam sebuah kegiatan dalam 

berorganisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Waktu yang 

dimiliki kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin tergolong cukup 

untuk melakukan semua fungsi dan kegiatannya sebagai seorang 

kepala sekolah dalam mengelola sekolah. 

g. Lingkungan dan suasana kerja yang baik dan kondusif akan 

memudahkan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Anggota yang 

terkait di dalamnya akan merasa senang dalam bekerja dan 

meningkatkan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan 

lebih baik menuju kearah peningkatan produktivitas. Dalam ha ini, 

kepala sekolah SDN Mawar 8 Banjarmasin mampu menciptakan 

suasana kerja yang harmonis dengan para staf, dengan menjalin 

hubungan kekeluargaan dan kebersamaan serta saling terbuka antara 

kepala sekolah dengan para staf.  


