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ABSTRAK 

 

Charisma, Ma’rifati. 2017. Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga Pendidikan 

Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. Skripsi. Jurusan Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.HI. 

 

Kata Kunci : Pemimpin, Perempuan, Peran 

 Dalam pandangan tradisional, perempuan diidentikkan dengan sosok yang 

lemah, halus dan emosional. Sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang 

gagah, berani dan rasional. Pandangan ini telah memposisikan perempuan sebagai 

makhluk yang seolah-olah harus dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum 

laki-laki. Akibatnya jarang sekali perempuan untuk bisa tampil menjadi pemimpin. 

Padahal hal tersebut tidak benar, faktanya di MTs Negeri Jetis Ponorogo terdapat 

kepala madrasah perempuan.  Kepemimpinan Ibu Nurun Nahdhiyah dimulai sejak 

tahun 2016 hingga sekarang, madrasah tersebut masih tetap eksis dengan segudang 

prestasi, beliau juga pernah meraih penghargaan sebagai kepala madrasah berprestasi 

tingkat provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Dalam memperjelas skripsi ini, peneliti 

merumuskan sebagai berikut: (1). Bagaimana peran kepemimpinan perempuan pada 

lembaga pendidikan Islam di Mts Negeri Jetis Ponorogo? (2). Apa faktor-faktor 

pembentukan kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan Islam di Mts 

Negeri Jetis Ponorogo? 
Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedang teknik analisa yang diberikan Miles dan 

Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Teori dalam penelitian ini meliputi teori kepemimpinan pendidikan, kepemimpinan 

perempuan, peran kepemimpinan pendidikan, dan faktor-faktor pembentukan kepemimpinan. 

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwasannya: (1). Peran kepemimpinan perempuan 

pada lembaga pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo, dalam menjalankan sebagai 

manager kepala madrasah mampu melaksanakan organizing, staffing, leading, serta 

controlling, sebagai leader kepala madrasah memiliki kepribadian yang baik, dan sebgai 

educator kepala madrasah dapat menjadi teladan bagi para guru, staf dan siswa-siswinya. 

Beliau juga memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional. (2). Faktor pembentukan kepemimpinan perempuan pada lembaga 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo, kepemimpinan beliau dibentuk oleh faktor 

intern dan faktor ekstern (sosial dan ekologis). Selain itu faktor pendukung eksternal beliau 

menjadi seorang pemimpin karena didukung oleh Undang-undang pemerintah yang terdapat 

dalam bagian 1 pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan 1979 (CEDAW). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala upaya atau proses pendidikan yang 

dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia secara jasmani dan 

rohani, baik individu, maupun sosial untuk mengembangkan potensinya, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara.
1
 Untuk 

mendapatkan yang diharapkan tersebut peserta didik bisa mendapatkan 

melalui lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan merupakan tempat 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar terbentuk sesuai dengan apa 

yang telah diungkapan di atas. 

Lembaga pendidikan yang merupakan tempat untuk menghasilkan 

perserta didik yang berkualitas, tidak lepas dari peran kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, orangtua siswa, masyarakat dan 

komite sekolah (stakeholders). Dalam hal ini yang mempunyai peran dalam 

membawa sekolah menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas adalah 

pemimpinnya, yang dimaksud pemimpin di sini adalah kepala sekolah atau 

pemimpin pendidikan.
2
 

Kepemimpinan pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat 

berperan dalam pendidikan, baik buruknya lembaga sering kali tergantung 

                                                           
1
 Haitami Salim, Studi Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 29. 

2
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks MBS dan KBK 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 24. 

1 
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pada faktor pemimpin. Pemimpin yang sukses itu mampu mengelola 

managernya dengan baik, bisa mempengaruhi secara konstruktif orang lain, 

menunjukkan jalan dan perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama 

(melakukan kerja sama) serta dapat membawa perubahan demi memajukan 

pendidikan.
3
 

Kepemimpinan pendidikan yang dibutuhkan pada era sekarang adalah 

sosok pemimpin pendidikan yang mampu membawa lembaga pendidikannnya 

menjadi lembaga yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang 

berkualitas. Begitu juga pemimpin yang mempunyai hubungan baik dengan 

siapapun, serta dapat menjalankan peran menagerialnya  dengan biak. Dengan 

demikian maka dibutuhkan kepala sekolah yang professional. Profesionalitas 

seorang pemimpin pendidikan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja. karena 

pada intinya baik laki-laki maupun perempuan dapat mempunyai kriteria 

sebagai kepala sekolah. 

Namun ternyata dalam pandangan tradisional, perempuan diidentikkan 

dengan sosok yang lemah, halus dan emosional. Sementara laki-laki 

digambarkan sebagai sosok yang gagah, berani dan rasional. Pandangan ini 

telah memposisikan perempuan sebagai makhluk yang seolah-olah harus 

dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum laki-laki. Akibatnya jarang 

sekali perempuan untuk bisa tampil menjadi pemimpin, karena mereka 

                                                           
3
Abd. Wahab & Umairso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual (Yogyakarta: 

AR-RUZZ MEDIA, 2011), 79. 
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tersisihkan oleh dominasi laki-laki.
4
 Selama ini sebagian orang masih 

beranggapan bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin dalam setiap 

bidang kehidupan karena dalam masyarakat masih kental dengan budaya 

patriarki. Hal yang menyebabkan pandangan tersebut bisa terjadi, karena: 

Pertama , menurut teori yang ada menyebutkan bahwa pemimpin  

harus laki-laki dan adanya anggapan yang pantas menjadi pemimpin adalah 

laki-laki merupakan isu gender serta danya budaya patriarki yang melekat di 

Indonesia menyebabkan perempuan sering dianggap sebagai orang yang 

lemah karena selalu dinomorduakan. Kedua, adanya anggapan dalam 

pandangan keagamaan yang cenderung merendahkan kaum wanita. Wanita 

dianggap manusia sekunder karena diciptakan dari tulang rusuk Adam. 

Ketiga , kebanyakan perempuan tidak menginginkan kedudukan sebagai 

pemimpin, karena perempuan lebih menerima kodratnya sebagai ibu atau 

perempuan yang dipimpin dan dilindungi oleh laki-laki.
5
 

Laki-laki lebih pantas bekerja di sektor publik  sedangkan perempuan 

bekerja di sektor domestik. Atas dasar itulah berlaku pembagian peran, 

perempuan dipandang lebih sesuai untuk bekerja di rumah, mengasuh anak, 

dan mempersiapkan segala keperluan suami/ laki-laki di rumah, sementara 

laki-laki lebih sesuai bekerja di luar rumah, dalam arti mencari nafkah untuk 

                                                           
4
Akhmad Sudrajat, Kepemimpian Perempuan, (Online), (wordpress.com/2008), diakses 2 

Maret 2017. 
5
 Dennis Haruna , Skripsi tentang Kepemipinan Perempuan, (Online), 

(http://googleweblight.com/?lite_url=http;//ppskr.blogspot.com/2016/08), diakses 1 Maret 2017.  

https://googleweblight.com/?lite_url.akhmadsudrajat.wordpress.com/2008
http://googleweblight.com/?lite_url=http;//ppskr.blogspot.com/2016/08
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memenuhi kebutuhan keluarganya/ perempuan. Karenanya perempuan 

menjadi tersubordinasi di hadapan laki-laki dan terhalang dalam kehidupan 

publik.
6
 

Tetapi pada kenyataan saat ini banyak perempuan yang memiliki 

kemampuan intelektual. Di perguruan tinggi perempuan seringkali muncul 

menjadi yang terbaik dari indeks prestasi  komulatif (IPK) yang dicapainya. 

Potensi positif ini membutuhkan ruang yang bebas dan memberikan 

kesempatan yang setingi-tingginya untuk berkarya dan bekerja keras untuk 

memajukan potensi yang dimilikinya.
7
 

Kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan 

rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat ataupun pendidikan, karena 

kadang kala perempuan lebih hebat dibanding laki-laki. Setiap perempuan dan 

laki-laki berhak  menjadi khalifah di bumi. Kepemimpinannya tidak terbatas 

dalam upaya mempengaruhi laki-laki agar mengakui hak-haknya yang sah, 

tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama 

meraih kesuksesan, dan meraih harkat dan martabat.
8
 

                                                           
6
 Achmad Mutholi’in, Biasa Jender dalam Pendidikan (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press), 2. 
7
 Najlah Naqiyah, Otonomi Perempuan (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 56.  

8
 M. Quraish Shihab, Perempuan( Jakarta: Lentera Hati, 2007), 341. 
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Profesionalitas kepemimpinan perempuan dapat dijumpai di MTs 

Negeri Jetis Ponorogo. Beliau telah meraih penghargaan sebagai Kepala 

Madrasah berprestasi tahun 2016 tingkat Provinsi Jawa Timur.
9
 

Kepemimpinan Ibu Nurun Nahdhiyah dimulai sejak tahun 2016. 

Sampai hari ini, lembaga tersebut masih tetap eksis dan dapat bersaing dengan 

lembaga-lembaga lain. Kepemimpinan tersebut salah satunya dilatarbelakangi 

oleh pendidikan beliau yang lulusan S2 (magister). Beliau juga aktif di 

berbagai organisasi seperti Sekertaris II Fatayat NU Cabang Ponorogo, 

pengurus Kepala Madrasah MGMP Qur’an Hadis Kabupaten Ponorogo, dan 

lain sebagainya. Kemampuan sebagai pemimpin yang beliau miliki mampu 

menghantarkan kesuksesan pada lembaganya. Lembaga tersebut telah meraih 

segudang prestasi selama beliau menjabat menjadi kepala sekolah, antara lain 

prestasi MTs Negeri Jetis Ponorogo adalah Juara Adiwiyata, juara I IPA 

Terpadu Tingkat Karisedenan Madiun, Juara I Olimpiade PAI Tingkat 

Karisedenan Madiun, Juara I Cerdas Cermat Islami Tingkat Kabupaten 

Ponorogo, Juara I Fisika tingkat Kabupaten Ponorogo, dan masih banyak 

lagi.
10

 Selain itu beliau juga ramah dengan siapapun, serta tekun dan ulet di 

dalam bidang pendidikan, sehingga beliau masih dipercaya sebagai kepala 

sekolah di MTs Negeri Jetis Ponorogo hingga saat ini.
11

 

                                                           
9
 Lihat transkip dokumentasi dalam penelitian ini, Koding 06/D/12-IV/2017.    

10
 Lihat transkip dokumentasi dalam penelitian ini, Koding 06/D/12-IV/2017. 

11
 Lihat transkip observasi dalam penelitian ini, Koding 06/O/29-IV/2017. 
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Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penlitian dengan judul “Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga 

Pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Setelah melihat realitas yang ada di lapangan, maka penulis akan 

memfokuskan penelitian pada peran kepemimpinan perempuan pada lembaga 

pendidikan Islam serta faktor-faktor pembentukan kepeimpinan perempuan 

pada lembaga pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan 

Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo? 

2. Apa faktor-faktor pembentukan kepemimpinan perempuan pada lembaga 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan perempuan pada lembaga 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pembentukan kepemimpinan perempuan 

pada lembaga pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian / Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis dan pembaca yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi khazanah 

ilmiah dalam bidang pendidikan. 

b) Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan 

bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2.   Manfaat Praktis 

a)   Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan yang akan dikembangkan 

dengan hasil dan pemahaman yang sudah dicapai, selain itu untuk 

mengembangkan teori yang telah diperoleh. Kemudian akan 

dipraktekkan ketika menjadi kepala sekolah nanti. 

c) Bagi lembaga 

Sebagai bahan referinsi atau acuan khususnya untuk kepala 

sekolah dalam memegang jabatannya. 

d) Masyarakat secara umum 

Dengan hasil penilitian ini dapat membuka kesempatan kepada 

masyarakat khususnya perempuan, untuk dapat berkiprah di sektor 

publik dan perempuan bisa tampil sebagai pemimpin. Serta dapat 

mempraktekkan macam-macam peran kepemimpinan perempuan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I:   Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, meliputi latar 

belakang masalah yang memaparkan tentang kegelisahan peneliti. 

Fokus penelitian sebagai batasan masalah yang akan diteliti. 

Rumusan masalah berupa pertanyaan  yang akan menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan 

tujuan dari perpecahan masalah. Manfaat penelitian, dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfa’at untuk 

penulis dan pembaca. Terakhir sistematika pembahasan yang 

memaparkan gambaran dari seluruh isi skripsi ini.  

BAB II:   Kajian teori, yakni untuk mengetahui kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yaitu tentang 

peran kepemimpinan pendidikan, yang meliputi: pengertian 

kepemimpinan pendidikan, kepemimpinan perempuan, peran 

kepemimpinan pendidikan, faktor-faktor pembentukan kepemimpinan. 

BAB III: Metode penelitian, berisi tentang pendekatan, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitiannya adalah studi kasus. Kehadiran peniliti adalah sebagai 

pengamat dan bertindak sebagai partisipan. Lokasi penelitian di MTs 

Negeri Jetis Ponorogo. Sumber data merupakan subjek dari mana data 
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tersebut diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan teori Miles Huberman dan Spradley. Pengecekan 

keabsahan temuan terdiri dari pengamatan yang tekun, triangulasi. Dan 

yang terakhir adalah tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV: Deskripsi data, dalam bab ini berisi tentang paparan data, yang 

berisi hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas gambaran 

umum lokasi penelitian: sejarah berdirinya MTs Negeri Jetis, letak 

geografis, struktur organisasi, visi dan misi, jumlah siswa-siswi, 

guru dan jumlah kelas, serta profil kepala madrasah MTs Negeri 

Jetis Ponorogo. Sedangkan deskripsi data khusus mengenai: peran 

kepemimpian perempuan di MTs Negeri Jetis Ponorogo dan 

faktor-faktor pembentukan kepemimpinan perempuan di MTs 

Negeri Jetis Ponorogo. 

BAB V: Analisis, adalah temuan penelitian yang memaparkan hasil analisis 

peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian 

dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan di bab II. 

Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang 

bagaimana peran kepemimpinan perempuan di MTs Negeri Jetis 

Ponorogo dan faktor-faktor pembentukan kepemimpinan 

perempuan di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 
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BAB VI: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang penulis 

susun, di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait 

dengan hasil penelitian. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil intisari hasil penelitian. 
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BAB II 

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

A. Kajian Teori  

1. Kepemimpinan Pendidikan  

Lembaga pendidikan dipahami sebagai suatu organisasi, 

kepemimpinan dan manajemen menjadi menarik untuk dikaji. Sebagai suatu 

organisasi, lembaga pendidikan memerlukan tidak hanya seorang manager 

untuk mengelola sumber daya lembaga pendidikan yang lebih banyak 

berkonsentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif 

lainnya, tetapi juga memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan sebuah 

visi dan mengilhami semua staf dan semua komponen individu yang terkait 

dengan lembaga pendidikan. 

Menurut Wahjosumidjo, kesuksesan lembaga pendidikan tidak hanya 

ditentukan oleh kepemimpinan pendidikan, tetapi juga oleh tenaga 

kependidikan lainnya dan proses lembaga pendidikan itu sendiri. Hal tersebut 

membawa konsekuensi logis bahwa kepemimpinan pendidikan berkewajiban 

untuk mengoordinasikan ketenagaan pendidikan di lembaga pendidikan untuk 

menjamin teraplikasinya peraturan dan perundangan lembaga pendidikan. 

Dalam perannya tersebut, kepemimpinan pendidikan dapat berfungsi sebagai 

manager, leader dan educator.
12

 

                                                           
12

Abd. Wahab & Umairso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), 89. 

10 
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Mengingat tugas kepemimpinan yang kompleks, pengertian 

kepemimpinan tidak dapat dibatasi secara pasti, termasuk pengertian 

kepemimpinan efektif di sekolah. Namun, sejumlah rujukan menjelaskan 

bahwa kepemimpinan efektif di sekolah dapat dimengerti sebagai bentuk 

kepemimpinan yang menekankan kepada pencapaian prestasi akademik 

dan non akademik sekolah. Dengan demikian, pendidikan efektif selalu 

berkonsentrasi untuk menggerakkan faktor-faktor potensial bagi 

ketercapaian tujuan sekolah.
13

 

2. Kepemimpinan Perempuan 

Islam mengakui adanya kepemimpinan perempuan, perempuan 

boleh dan mampu menjadi pemimpin. Tidak hanya menjadi pemimpin 

bagi perempuan, akan tetapi juga bagi pria. Maka tidak salah jika ada pria 

dipimpin oleh perempuan, Akan tetapi tidak di rumah tangga, misalnya di 

kantor. Di dalam rumah tangga, pria lah yang memimpin.
14

 Teori lain 

mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi kepala dalam rumah 

tangga, hal ini bisa terjadi akibat perceraian, atau salah satu di antara 

orang tuanya hilang atau meninggal dunia.
15

 Allah berfirman: “Dan 

orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 

                                                           
13

 Daryanto, Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2011), 99. 
14

  Lily Zakiah Munir, Memposisikan Kodrat: Perempuna dan Perubahan dalam Perspektif 

Islam (Bandung: Mizan, 1999), 119.  
15

 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender  (Jakarta: Paramadina, 2010), 48.   
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(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 

shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 

mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.  Allah menjanjikan kepada orang-orang 

mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya 

mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) 

tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah 

lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar”.(Al-Taubah ayat 71 

dan 72). Terlihat jelas dalam kedua ayat tersebut, bahwa perempuan 

diizinkan menjadi pemimpin, baik di dalam bidang kehidupan duniawi, di 

kantor, maupun di lembaga.
16

  

Sebagai warga negara, perempuan juga berperan menentukan 

kemajuan dan kegemilangan yang diraih oleh negaranya. Rasulullah 

SAW bersabda, “perempuan itu tiang negara, bila ia baik negaranya 

jaya, bila perempuannya rusak, binasalah negaranya”. Betapa besar 

peran perempuan di dalam sebuah negara, karena itu tidak dapat 

dipungkiri pentingnya pendidikan, pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

dapat mengembangkan diri perempuan dan diharapkan oleh Islam dapat 

membawa kemajuan masyarakat bangsa dan negara.
17

 

                                                           
16

 Lily Zakiah, Memposisikan Kodrat, 119.  
17

 Ibid., 121. 
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 Perempuan adalah anggota masyarakat, karena posisinya sebagai 

anggota masyarakat inilah keterlibatannya dalam kehidupan umum 

(publik) juga diperlukan dalam rangka memajukan masyarakat. Dalam 

kaitan ini, tugas pokok perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga 

yang sering disebut peran domestik tidak berarti membatasi wanita pada 

peran pokok itu saja, karena pada saat yang sama, wanita juga dituntut 

untuk dapat berperan di sektor publik.  

Seruan Allah dalam hal aktivitas perempuan di dunia publik 

secara umum mempunyai implikasi pada hukum yang berkaitan dengan 

wanita dalam masalah kewajiban berdakwah (Amar ma’ruf nahī munkar), 

kewajiban menuntut ilmu, serta kewajiban menunaikan ibadah.Islam 

membolehkan wanita bekerja di luar rumah dalam rangka mendukung 

pembangunan masyarakat, misalnya sebagai guru, dosen, rektor, manager  

atau direktur perusahaan, pengacara dan sebagainya. Seruan dapat berarti 

wajib, misalnya menuntut ilmu dan berdakwah.
18

 

Perempuan berhak menduduki jabatan dengan syarat menaati 

hukum syari’at Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas 

melarangnya. Islam mengangkat derajat dan martabat perempuan dengan 

memberikan kebebasan dan mengakui karakteristik perempuan serta 

menghormati hak-haknya. Islam mengajarkan bahwa laik-laki dan 

perempuan adalah dua komponen yang saling komplementer bukan saling 
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 Farida Sarimaya, Membincangkan FENIMISME (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 131.  
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kontradiktif. Islam juga mengingatkan bahwa kebobrokan dalam 

masyarakat merupakan implikasi dan pemahaman yang salah terhadap 

posisi laki-laki dan perempuan sebagai insan independen dan sosial.
19

 

Kepemimpinan perempuan memiliki karakteristik tersendiri. 

Misalnya dalam mengambil keputusan, perempuan cenderung 

menggunakan gaya demokratis dan partisipatif daripada laki-laki. 

Perempan dinilai lebih interpersonal, bisa mendengarkan lebih baik 

sebagai ketrampilan yang dapat membuat orang lain merasa nyaman dan 

penting. Selain itu, hal terpenting adalah perempuan memiliki pandangan 

lebih kuat pada nilai-nilai kesetaraan. Perempuan juga dapat menjadi 

lebih kooperatif dan mendukung, tidak suka menonjolkan diri dan 

kompetitif. Tidak suka berkonflik, relatif sabar, lebih telaten, dan teliti.  

Ciri-ciri kepemimpinan demikian justru lebih relevan bagi dunia 

pendidikan yang diharapkan mampu melahirkan manusia kritis, inovatif 

dan bertanggungjawab, serta tetap kuat berpegang pada nilai-nilai 

spiritual.
20

 

3. Peran Kepemimpinan Pendidikan 

Kepemimpinan tidak dapat lepas dari adanya peran serta 

pengikut. Tanpa adanya peran serta pengikut yang tinggi akan 
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menjadikan program pendidikan tidak berjalan dengan baik. Pandangan 

yang lebih jauh kebijakan pendidikan lebih efektif jika dipandang telah 

bersikap aspiratif dan demokratis.
21

 

Dalam rangka melakukan peran sebagai manager, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan 

kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai 

kegiatan yang menunjang program sekolah.
22

 Adapun peran kepala 

sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Peran Sebagai Manager 

Pemimpin pendidikan diharapkan dapat melaksanakan peran 

managernya dengan maksimal agar dapat merealisasikan tujuan 

pendidikan pada pencapaian prestasi. Kepemimpinan yang efektif 

adalah kepemimpinan yang dapat menjalankan peran managernya 

dengan baik. Peran kepemimpinan pendidikan sebagai manager tidak 

lepas dari kegiatan organizing, staffing, leading, dan controlling:  
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19 

 

 

 

1) Organizing (pengorganisasian) 

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan 

atau pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada sekelompok 

orang atau karyawan yang dalam pelaksanaannya diberikan 

tanggungjawab dan wewenang sehingga tujuan organisasi  dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. Pendidikan dapat berjalan 

dengan baik kalau semua anggota organisasinya dapat bekerja 

sama dengan baik. Dengan demikian, perlu adanya pembagian 

tugas yang jelas antara kepala sekolah, staf pengajar, pegawai 

administrasi, dan komite sekolah beserta siswanya.
23

 

2) Staffing (penyususnan personalia)  

  Peran manager dalam menyusun personal di lembaga 

pendidikan mencakup aspek-aspek:  

a) Kemampuan penentuan kebutuhan SDM. 

b) Kemampuan mengadakan seleksi bagi penerimaan guru. 

c) Kemampuan mengadakan pelatihan dan pengembangan 

SDM. 

d) Kemampuan mengadakan orientasi pada guru dan staf 

administrasi. 
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 Hal itu sangat diperlukan dalam proses managerial 

pendidikan dengan alasan berikut: 

  Pertama, perkembangan lembaga pendidikan sebagai 

bagian dari industri merupakan gejala kemajuan ekonomi 

masyarakat. Perkembangan tersebut sering menimbulkan 

perubahan-perubahan struktur maupun fungsi lembaga 

pendidikan. Pelaksanaan setiap rencana memerlukan 

penyesuaian yang terus-menerus dengan keadaan nyata di 

lapangan. 

  Kedua, pengembangan personal, pegawai, atau 

karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus 

dalam suatu lembaga pendidikan. Para manager dan karyawan 

memerlukan peningkatan karier, pengetahuan, dan ketrampilan. 

Pengembangan personal dapat dilaksanakan secara formal dan 

informal. Pengembangan formal diselenggarakan dan menjadi 

tanggungjawab lembaga bersangkutan, misalnya berbagai 

pendidikan dan pelatihan serta bentuk pembinaan lainnya. 

Adapun pengembangan informal merupakan tanggungjawab  

pegawai sendiri yang dilaksanankan secara mandiri atau bersama 

dengan rekan kerjanya. Teknik pengembangan jenis informal, 

antar lain mengikuti perkembangan dunia pendidikan melalui 

studi pengalaman dengan sesama pekerja. 
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3) Leading (pengarahan) mencakup aspek: 

a) Kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja. 

b) Kemampuan untuk memberikan arahan serta motivasi bagi 

para guru dan staf administrasi. Hal  itu sangat diperlukan 

agar dapat: 

(1) Merangsang pendidik untuk bekerja dengan baik. 

(2) Mendorong pendidik untuk untuk bekerja lebih 

berprestasi. 

(3) Mendorong pendidik agar mempunyai tanggungjawab. 

(4) Meningkatkan kualitas pendidik. 

(5) Menaati peraturan yang berlaku. 

(6) Jera dalam melanggar aturan. 

(7) Mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. 

4) Controlling (pengawasan) mencakup aspek:  

a) Kemampuan untuk penilaian kinerja para guru. 

b) Kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus 

penyimpangan. 

c) Kemampuan mengadakan strategi untuk mengadakan 

perubahan. 

d) Kemampuan menyususn strategi untuk kontrol terhadap 

proses pencapaian tujuan.  
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Pengawasan seorang kepala sekolah dilakukan agar 

dapat meningkatkan disiplin kerja seluruh pelaku pendidikan, 

bahkan pada umumnya untuk semua anggota lembaga 

pendidikan. Disiplin kerja berhubungan dengan peraturan-

peraturan yang diterapkan untuk seluruh pelaku pendidikan. 

Pimpinan lembaga pendidikan bertindak sebagai 

pembimbing yang mengawasi, mengarahkan, membina, dan 

menilai kinerja karyawan. Semua aktivitas dan proses 

pelaksanaan kerja dinilai sehingga para pendidik lain adalah 

partner dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan.
24

 

b. Peran Sebagai Leader 

Keberhasilan pemimpin pendidikan sebagai seorang leader 

mendasarkan pada kuatnya kepengikutan menjadi unsur utama 

keberhasilan seorang pemimpin. Kemampuan untuk menggerakkan 

personil pendidikan bekerjasama dalam pencapaian tujuan menjadi 

penting. Peran kepemimpinan pendidikan sebagai leader  harus 

mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan 

kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, 

dan mendelegasikan tugas. Wahdjosumidjo mengemukakan bahwa 

kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang 
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mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan 

professional, serta pengetahuan administrasi.
25

 

Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai 

leader dapat dianalisis dari: 

1)  Kepribadian  

Kepribadian kepala sekolah sebagai leader akan 

tercermin dalam sifat-sifat:  

a) Jujur. 

b) Percaya diri. 

c) Tanggung jawab. 

d) Berani mengambil keputusan. 

2) Pengetahuan terhadap tenaga kependidikan 

Pengetahuan kepala sekolah terhadap tenaga 

kependidikan akan tercermin dalam kemampuan : 

a) Memahami karakter guru dan staf administrasi. 

b) Memahami kondisi dan karakter peserta didik. 

c) Menerima masukan, saran dan kritikan dari berbagai pihak 

untuk meningkatkan kepemimpinannya.  

3) Kemampuan mengambil keputusan 

Mengambil keputusan akan tercermin dari 

kemampuannya dalam: 
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a) Mengambil keputusan secara mufakat. 

b) Mengambil keputusan untuk kepentingan sekolah. 

4) Kemampuan berkomunikasi 

Kemampuan berkomunikasi akan tercermin dari 

kemampuannya untuk: 

a) Berkomunikasi secara lisan dengan tenaga kependidikan di 

sekolah. 

b) Berkomunikasi dengan orang tua siswa dan masyarakat 

sekitar lingkungan.
26

 

c. Peran Sebagai Educator 

Kepemipinan pendidikan sebagai pendidik, lebih mengarah 

pada perilaku moral yang harus dicontohkan kepada semua personel 

pendidikan. Sebagai top leader dalam lembaga pendidikan, harus 

bisa menjadi panutan bagi para pengikutnya. Pemimpin pendidikan 

harus dapat menunjukkan sikap yang memberi inspirasi para 

pengikutnya untuk dapat dicontoh. 

Peran kepemimpinan sebagai educator lebih banyak pada tugas 

pemimpin pendidikan sebagi figur yang menjadi panutan para 

pengikut. Bentuk-bentuk perilaku moral merupakan nilai-nilai positif 

yang perlu dikembangkan dalam menciptakan budaya pendidikan yang 

lebih baik. Perilaku moral yang telah dicontohkan oleh pemimpin 
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pendidikan di antaranya kejujuran, kedisiplinan, kekeluargaan dan 

transparasi. Dalam setiap kegiatan dapat menginspirasi bawahan. 

Perilaku moral merupakan hal-hal yang berkaitan erat dengan ajaran 

tentang nilai baik buruk mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban 

atau perilaku moral yang diartikan sebagai akhlak maupun budi 

pekerti.
27

 

Kepala sekolah sebagai pemimpin tidak hanya mendasari 

kegiatan kerja sebatas kemampuan managerial. Kepala sekolah juga 

harus memiliki kompetensi guru seperti yang dinyatakan dalam 

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 

ayat (1) yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi (Undang-undang RI No. 14 tahun 2005).
28

 

Sedangkan menurut Wahdjosumidjo, bahwa memahami arti 

pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam 

definisi pendidik, melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan 

makna pendidikan, sarana pendidikan, dan bagaimana strategi 

pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut, kepala 

sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan 
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sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, 

dan artistik. 

Pembinaan mental, yaitu membina para tenaga pendidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam 

hal ini kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif 

agar setiap tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan 

baik. 

Pembinaan moral, yaitu membina para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai 

suatu perbuatan, sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-

masing tenaga kependidikan. Kepala sekolah profesional harus mampu 

memberikan contoh baik kepada seluruh warga sekolah. 

Pembinaan fisik, yaitu membina para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, 

kesehatan dan penampilan mereka secara lahiriah. Kepala sekolah 

professional mampu memberikan dorongan agar para tenaga 

kependidikan terlibat secara aktif dan kreatif dalam berbagai kegiatan 

yang telah diprogramkan oleh sekolah. 
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Pembinaan artistik, yaitu membina tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni 

dan keindahan.
29

 

4. Faktor-Faktor Pembentuk Kepemimpinan   

Beberapa teori telah dikemukakan oleh para ahli manajemen 

mengenai timbulnya seorang pemimpin dilatarbelakangi oleh dua faktor 

yaitu faktor intern dan fator ekstern. Pembentukan kepemimpinan yang 

satu berbeda dengan yang lainnya. Di antara berbagai teori pembentukan 

mengenai lahirnya pemimpin yang paling menonjol yaitu sebagai berkut: 

a. Faktor Intern  

Faktor yang sudah ada dalam diri seseorang untuk menjadi 

pemimpin disebabkan adanya faktor keturunan (genetic). 

1) Faktor Genetik 

Teori ini berpandangan bahwa seseorang menjadi 

pemimpin karena sudah dilahirkan untuk menjadi pemimpin, tidak 

dibuat. Kepemimpinan merupakan pembawaan yang ditetapkan 

oleh Tuhan secara deterministik. Di samping itu, kepemimpinan 

diturunkan dari orangtuanya yang juga sebagai seorang pemimpin. 

Misalnya, mantan Presiden Soekarno adalah pemimpin yang jiwa 

kepemimpinannya diturunkan kepada Megawati Soekarno Putri. 

Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu 
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waktu ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. 

Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor yang mendukung adanya kepemimpinan yang 

disebabkan dari luar individu pemimpin yang meliputi: 

1) Faktor Sosial 

Teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu harus disiapkan, 

dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja, setiap orang 

akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan 

kesempatan untuk itu, melalui usaha penyiapan dan pendidikan, 

serta didorong oleh kemauan sendiri. Selain itu adanya dukungan 

dari kelompok ataupun masyarakat yang dapat menerimanya 

sebagai pemimpin. 

2) Faktor Situasional 

Teori ini berpandangan bahwa lahirnya pemimpin 

bergantung pada situasi dan kondisi. Pelaksanaan kepemimpinan 

harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti pemimpin 

negara yang diciptakan oleh konstitusi dan keterlibatan rakyat 

secara langsung yang memilihnya. Kualitas hubungan pemimpin 

dengan anggota kelompok adalah yang paling berpengaruh pada 

efektivitas kepemimpinannya sehingga kepemimpinannya tidak 

begitu perlu mendasarkan pada kekuasaan formalnya. Sebaliknya, 
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jika ia tidak disegani atau tidak dipercaya maka ia harus didukung 

oleh peraturan yang memberi ketenangan untuk menyelesaikan 

tugasnya. Anggota kelompok mendapat gambaran yang jelas 

mengenai tugas yang harus dikerjakan. 

3) Faktor Ekologis  

Teori yang berpandangan bahwa lingkungan sangat 

mempengaruhi kepemimpinan. Seluruh aspek yang berhubungan 

dengan lingkungan, misalnya pendidikan dan pelatihan, bakat, 

situasi dan kondisi, memengaruhi kepemimpinan. Teori ini 

berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin 

yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat 

kepemimpinan, bakat itu kemudian dikembangkan melalui 

pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang 

memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut. Teori ini 

menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori 

sosial  dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori 

kepemimpinan. Namun demikian penyelidikan yang jauh yang 

lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara 
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pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang timbul sebagai 

pemimpin yang baik.
30

 

Berdasarkan pendekatannya teori pembentukan 

kepemimpinan menurut Fred Massarik sebagaimana dikutip oleh 

Hikmat ada delapan, sebagai berikut: 

1. Trait theory sering disebut juga teori genetis atau teori bakat 

karena ia menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan 

dibentuk. 

2. Humanistic theory adalah teori yang berpandangan tentang 

gaya kepemimpinan manusiawi yang digambarkan oleh 

Huseman melalui lima gaya kepemimpinan, yaitu: (1) gaya 

otokratis, (3) gaya diplomatis, (4) gaya partisipatis, dan (5) 

gaya free rein leader. 

3. Behavioe theory berpandangan bahwa kepemimpinan 

diciptakan oleh hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, 

keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh 

kemampuan pemimpin itu sendiri dengan anggotanya. 

4. Environment theory (teori lingkungan) dikembangkan oleh 

V.H. Vroom dan Philip Yellow (1973) dengan mengacu pada 

pendekatan situasional yang berusaha memberikan model 
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normative. Mereka berasumsi bahwa kepemimpinan akan 

berhasil apabila pemimpin mampu bersikap fleksibel untuk 

mengubah gayanya agar cocok dengan situasi dan kondisi. 

5. Ekscange theory atau teori pertukaran yang merupakan 

modifikasi dari teori sifat dan teori perilaku. Kepemimpinan 

menurut teori ini dibentuk dan dikembangkan oleh adanya 

pertukaran sosial, saling bergantinya posisi dan jabatan, naik 

turunnya kedudukan pejabat akan membangun situasi 

kepemimpinan yang sinergis. 

6. Personal situasional theory atau teori pribadi dan situasi 

menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan produk 

terpadunya tiga faktor, yaitu: (1) perangai (sifat-sifat) pribadi 

dari pemimpin, (2) sifat dari kelompok dan anggota-

anggotanya, (3) kejadian-kejadian (masalah-masalah) yang 

dihadapi oleh kelompok. 

7. Interaction-expectation theory atau teori interaksidan harapan 

merupakan perpaduan antara teori perilaku dan lingkungan. 

Teori ini pada prinsipnya sama dengan kontigensi 

(contingency theory) dari Fileder. 

8. Teori motivasi mengembangkan gaya kepemimpinan melalui 

pembentukan hubungan komukatif dan interaksi para anggota 

organisasi. Semakin tinggi tingkat komunikasi atau semakin 
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dekatnya hubungan antaranggota, atasan dengan bawahan, 

semakin banyak menciptakan pemimpin dalam organisasi. 

Interaksi antaranggota, pemimpin dan bawahan menambah 

pengetahuan dan pertukaran pengalaman yang signifikan, 

sehingga proses pergantian pemimpin serta pola dan gaya 

kepemimpinan akan semakin dinamis.
31

 

Faktor ekstern juga didukung dengan adanya Undang-undang, 

bagian 1 pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 (CEDAW). Menjelaskan bahwa: 

“Diskriminasi terhadap perempuan berarti perbedaan, pengucilan atau 

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau 

bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan 

atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang 

politik, ekonomi, sosial-budaya, sipil ataupun lainnya oleh perempuan 

atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Oleh karena itu, 

setiap tindakan yang berupaya membedakan, mengucilkan, membatasi, 

apalagi menghalangi peran perempuan, berarti telah melanggar hak asasi 

manusia.
32
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B.  Telaah Hasil Pustaka Terdahulu  

Dalam karya tulis ini, peneliti menggunakan telaah penelitian 

terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Aulia Luthfi Nur’aini tahun 2014 

STAIN Ponorogo, dengan judul “ Kepemimpinan Perempuan Dalam 

Pendidikan Islam (Studi Kasus di MTs Terpadu Hudatul Muna Jenes 

Ponorogo)”. Kesimpulan penelitian ini adalah:  

1. Model kepemimpinan kepala madrasah perempuan di MTs Terpadu 

Hudatul Muna Jenes Ponorogo adalah model kepemimpinan demokratis 

dan partisipatif. Hal ini karena setiap anggota diajak berpartisipasi untuk 

menyumbangkan pikiran dan tenaganya, musyawarah, mufakat, terbuka 

dan memberikan kepercayaan yang tinggi pada bawahan sehingga dalam 

proses pengambilan keputusan dan penentuan target pemimpin selalu 

melibatkan bawahan.  

2. Faktor pendukung dan penghambat baik internal maupun eksternal 

kepemimpinan perempuan di MTs Terpadu Hudatul Muna Jenes Ponorogo 

adalah: faktor pendukung internal meliputi kecerdasan, kemampuan 

bicara, kesarjanaan, pengetahuan, keberhasilan dan kesehatan jasmani. 

Sedangkan faktor pendukung eksternalnya adalah terdapat dalam bagian 1 

pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan/ 1979 (CEDAW) menjelaskan tentang: 

“Diskriminasi terhadap Perempuan”. Faktor penghambat internal meliputi: 

ditinggal meninggal oleh suaminya, tekanan pekerjaan karena banyaknya 
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kegiatan yang diikuti menyebabkan kurang maksimalnya pekerjaan yang 

dikerjakan. Sedangkan faktor penghambat eksternalnya adalah adanya 

beban kerja ganda atau double burden antara pekerjaan rumah dengan 

pekerjaan di luar rumah.
33

  

Penelitian tersebut fokus pada model kepemimpinan perempuan 

dalam pendidikan Islam serta faktor pendukung dan penghambat 

kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam di MTs Terpadu 

Hudatul Muna. Sedangkan penelitian skripsi saya membahas tentang 

peran kepemimpinan pendidikan serta faktor-faktor pembentukan 

kepemimpinan pendidikan perempuan yang ada di MTs Negeri Jetis 

Ponorogo. 

Skripsi karya Dennis Haruna tahun 2009 UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, yang bejudul  “Model Kepemimpinan Perempuan Dalam 

Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di MTs Yogyakarta 1)”. Kesimpulan  

penelitian ini adalah:  

1. Kepala Sekolah Mts Negeri Yogyakarta 1 juga menggunakan model 

kepemimpinan partisipatif yang terlihat dengan ciri-ciri, struktur 

organisasinya mengutamakan koordinasi dengan semua anggotanya, 

memiliki kepribadian yang baik dan selalu menerima pendapat, saran, dan 

kritik dari anggotanya, dan bersikap terbuka kepada anggota.  
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3. Kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan kepala sekolah perempuan 

di MTs Negeri Yogyakarta 1 dalam hal sifat dan sikap adalah sangat 

selektif terhadap guru dan pegawai terlihat dengan memilih-milih guru 

dan pegawai dalam kegiatan atau kepanitiaan. Sedangkan kelemahan 

dalam hal profesionalitas kinerjanya adalah komunikasi yang bersifat ke 

instasi luar selain Dinas Pendidikan dan Depag jarang dilakukan, seperti 

kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan beasiswa. 

Kekuatan dalam hal sifat dan sikap yaitu mempunyai jiwa yang tegas 

daam menegakkan aturan sekolah, memiliki kepribadian yang baik, 

memiliki kedisiplinan yang tinggi. Sedangkan kekuatan dalam hal 

profesionalitas kinerjanya adalah menegakkan aturan sekolah kepada 

semua masyarakat, terus melakukan pembangunan sarana sekolah.
34

 

Fokus penelitian ini adalah tentang model kepemimpinan 

perempuan dengan menggunakan analisis SWOT, sedangkan penelitian 

skripsi saya membahas tentang peran kepemimpinan pendidikan serta 

faktor-faktor pembentukan kepemimpinan pendidikan perempuan yang 

ada di MTs Negeri Jetis Ponorogo, sehingga dapat dipastikan penelitian 

saya ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami,
35

 dengan 

karakteristik-karakteristik: 

 a   Penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan 

instrumen kunci, sedangkan instrumen lain  sebagai instrumen 

penunjang. 

b.   Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan 

disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar.  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat, dalam penelitian studi kasus akan 
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dilakukan penggalian data secara mendalam dan menganalisis intensif  

faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.
36

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.
37

 Untuk itu, dalam penelitian ini 

peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data yang mana informan mengetahui bahwa peneliti 

melakukan penelitian agar mempermudah dalam melakukan 

pengumpulan data. Adapun instrumen yang lain hanya sebagai 

penunjang.  

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi pada sebuah lembaga MTs Negeri 

Jetis yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 24 A, Josari, Jetis, 

Ponorogo. Peneliti memilih lembaga ini sebagai lokasi sekaligus 

obyek penelitian dengan menemukan beberapa alasan logis di 

antaranya: MTs Negeri Jetis telah dipimpin oleh seorang perempuan, 

lembaga tersebut mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang 
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berkualitas, dan masih tetap eksis sampai hari ini. Kepemimpinan 

beliau tidak kalah dengan kepemimpinan seorang laki-laki.
38

 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari beberapa 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus 

sampai datanya jenuh.
39

 Penilitian ini akan mengambil data mengenai:  

a) Peran kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan Islam 

di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

b) Faktor-faktor pembentukan kepemimpinan perempuan pada 

lembaga pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. 

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

meliputi dua sumber, yaitu: sumber data primer dan sekunder. Sumber 

data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, atau bisa dikatakan sebagai data induk atau 

wajib. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.
40

 

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah wawancara langsung 
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dengan kepala sekolah MTs Negeri Jetis Ponorogo, sedangkan sumber 

data sekunder wawancara dengan waka kurikulum, dua anggota guru, 

ketua OSIS, satu siswa. Sumber data sekunder berupa pengetahuan 

yang pada umumnya sudah diketahui akan tetapi benar adanya. 

Termasuk sumber data sekunder yaitu non wawancara seperti: 

observasi dan dokumentasi. 

Jadi untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif, peneliti 

memanfaatkan dua sumber data yaitu manusia (hasil wawancara) dan 

non-manusia yang merupakan dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian berupa foto, catatan tertulis, dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan penelitian merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode wawancara dan observasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, 

karena fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila 

peneliti melakukan interaksi dengan subjek penelitian dimana 

fenomena tersebut berlangsung. 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara mendalam, artinya metode yang selaras dengan 

perspektif interaksionalisme simbolik, karena hal tersebut 
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memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan 

dirinya sendiri dan lingkungannya,
41

 untuk menggunakan istilah-

istilah mereka sendiri mengenai fenomena-fenomena yang diteliti, 

tidak sekedar menjawab pertanyaan. 

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini 

diambil secara purposive (teknik menentukan informan), mereka 

adalah: 

1) Kepala MTs Negeri Jetis Ponorogo, yang diwawancarai terkait 

informasi peranan kepemimpinan perempuan pada lembaga 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo, serta faktor-

faktor pembentukan kepemimpinan pendidikan Islam di MTs 

Negeri Jetis Ponorogo. 

2)   Waka Sarana dan Prasarana MTs Negeri Jetis Ponorogo, yang 

diwawancarai terkait informasi peranan kepemimpinan 

perempuan pada lembaga pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis 

Ponorogo, serta faktor-faktor pembentukan kepemimpinan 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

3) Ketua Tata Usaha MTs Negeri Jetis Ponorogo, yang 

diwawancarai terkait informasi peranan kepemimpinan 

perempuan pada lembaga pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis 
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Ponorogo, serta faktor-faktor pembentukan kepemimpinan 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

4) Guru SKI MTs Negeri Jetis Ponorogo, yang diwawancarai 

terkait informasi peranan kepemimpinan perempuan pada 

lembaga pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo, serta 

faktor-faktor pembentukan kepemimpinan pendidikan Islam di 

MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

5) Ketua OSIS dan satu siswa di MTs Negeri Jetis Ponorogo, yang 

diwawancarai terkait informasi peranan kepemimpinan 

perempuan pada lembaga pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis 

Ponorogo, serta faktor-faktor pembentukan kepemimpinan 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

b. Observasi 

Observasi adalah sebagai aktivitas untuk memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.
42

 Dalam penelitian 

kualitatif ini observasi yang digunakan adalah observasi tak 

terstruktur, karena fokus penelitian akan terus berkembang selama 

kegiatan penelitian berlangsung, jadi peneliti akan mengamati 

bagaimana peran Kepala Madrasah di MTs Negeri Jetis Ponorogo 
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untuk mendaptakan beberapa data mengenai peran Kepala madrasah di 

MTs Negeri Jetis Ponorogo . Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif.
43

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
44

 Teknik dokumentasi ini digunakan 

untuk mengumpulkan data dari sumber non instansi, sumber ini 

terdiri dari dokumen dan rekaman. “Rekaman” sebagai tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan oleh individual atau organisasi dengan 

tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan “dokumen”  

digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, 

buku harian, catatan khusus, foto-foto, dan sebagainya.  Dokumen 

tulisan dan gambar yang berupa data umum dari: 

1) Sejarah berdirinya MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

2) Struktur organisasi MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

3) Visi dan misi MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

4) Jumlah siswa dan siswi serta guru MTs Negeri Jetis Ponorogo. 
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6. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles Huberman dan Spradley, bahwa dalam teknis 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

meliputi data reduction, data display, dan conclusion
45

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
46

 Dalam penelitian ini peneliti 

memfokuskan pada data tentang peran kepemimpinan dan fakto-

faktor pembentukan kepemimpinan perempuan pada lembaga 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah menyajikan data ke dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik dan chart. Data disusun 

sistematis agar lebih mudah dipahami. Data-data yang sudah 

diperoleh mengenai peran kepemimpinan dan fakto-faktor 

pembentukan kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan 
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Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo, akan dideskripsikan secara 

singkat. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing) 

Setelah mengumpulkan semua data, peneliti menggunakan 

teknik analisa data dari tahap reduksi data yakni memilih data-data 

yang sesuai rumusan masalah dan membuang yang tidak perlu, 

tahap display data yakni menyajikan reduksi data ke dalam bentuk 

narasai singkat, tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan itu 

masih bersifat sementara yang akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Bila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten ketika peneliti ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan 

kesimpulan yang telah teruji kredibilitasnya.
47

 Setelah data-data 

diperoleh mengenai peran kepemimpinan dan fakto-faktor 

pembentukan kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan 

Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo, kemudian data-data tersebut 

akan ditarik kesimpulannya, agar memudahkan data untuk 

memahami dari seluruh isi skripsi ini. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

a. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relavan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman yang berhubungan dengan 

peran kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan Islam di 

MTs Negeri Jetis Ponorogo. 

b. Triangulasi 

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk metode data yang 

sama secara serempak. Triangulasi menggunakan sumber berarti, 

untuk mendapatkan data dari informan yang berbeda-beda dengan 

metode wawancara.
48

 Hal ini dapat diperoleh dengan 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, atau 

membandingkan hasil wawancara dari informan satu ke informan 

yang lain, atau membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 
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yang berkaitan, atau membandingkan hasil wawancara individual 

dengan wawancara bersama-sama informan lain 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

a. Tahap Pra Lapangan 

Dalam tahap ini peneliti melakukan serangkaian kegiatan 

yaitu:  

1) Menyusun rancangan penelitian terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, landasan teori, 

rancangan tindakan, rancangan analisis data dan rancangan 

keabsahan data. 

2) Memilih tempat penelitian. 

3) Mengurus perizinan. 

4) Menjajaki dan menilai keadaan lingkungan. 

5) Memilih informan. 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap yang dilakukan peneliti adalah: 

1) Memahami lapangan penelitian dan mempersiapkan diri, 

membaur dengan subyek secara akrab, menyesuaikan 

penampilan dengan kultur latar penelitian, menentukan waktu 

lamanya penelitian. 
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2) Memasuki Lapangan 

       Dalam hal ini peneliti ikut partisipasi sambil mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam penelitian.
49

 

c. Tahap Analisis Data 

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang 

dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Proses meliputi: mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih 

mana yang penting dan membuat kesimpulan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MTs Negeri Jetis Ponorogo 

           MTs Negeri Jetis Ponorogo merupakan sekolah negeri setingkat 

SMP yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Bila 

dibandingkan dengan Sekolah Menengah Pertama pada umumnya, 

penekanan terhadap penguasaan ilmu agama Islam pada sekolah ini lebih 

diutamakan. Pada perkembangan MTs Negeri Jetis Ponorogo dalam 

perjalanan sejarahnya bisa menjadi sebuah sekolah yang besar dan 

dipercaya masyarakat seperti saat ini telah melalui perjalan dan 

perjuangan yang sangat panjang.  

  Madrasah ini awalnya didirikan pada tahun 1964 oleh para tokoh 

agama pada saat itu. Ketika itu madrasah berada di komplek masjid Jami' 

Tegalsari Jetis Ponorogo yang diberi nama yayasan "Ronggo Warsito". 

Kemudian pada tahun 1964 sampai dengan 1968 madrasah tersebut 

berubah nama menjadi "Pendidikan Guru Agama Ronggowarsito". Pada 

tahun 1968 madrasah direlokasi ke komplek masjid Jami' desa 

Karanggebang Jetis Ponorogo, dan mengalami berubahan status sekaligus 

nama madrasah menjadi "Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun" yang 

dikepalai oleh Alm. Bpk. Zubairi Maskur. Kemudian pada tahun 1970 

44 
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sampai dengan 1976 berubah nama lagi menjadi "Pendidikan Guru 

Agama Negeri 4 Tahun". Dan akhirnya pada tahun 1979 sampai dengan 

sekarang madrasah telah direlokasi ke komplek Desa Josari, Kecamatan 

Jetis dengan nama MTs Negeri Jetis Ponorogo.
50

 

2. Letak Geografis MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Secara geografis lokasi MTs Negeri Jetis Ponorogo berada di Jl. 

Jendral Sudirman No. 24 A Jetis Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis, karena 

terletak di jalan raya yang dilalui oleh angkutan umum jalur antar kota 

yakni Ponorogo - Trenggalek, sehingga anak-anak yang berada di wilayah 

Ponorogo bagian selatan khususnya dapat dengan mudah untuk 

menjangkau ke sekolah ini. Dengan dukungan transportasi yang relatif 

mudah diitambah dengan publikasi madrasah yang relatif meluas dan 

merata di masyarakat sekitarnya, maka madrasah ini kian diminati oleh 

anak-anak yang berada di sekitar radius 15 km dari sekolah. Dengan 

adanya kondisi geografis yang sangat strategis  ini berakibat pada peminat 

calon peserta didik baru dari tahun ke tahun semakin meningkat.
51
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3. Kondisi MTs Negeri Jetis Ponorogo 

a. Struktur Organisasi MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya, dengan melihat dan membaca struktur organisasi 

orang akan mudah mengetahui jumlah personil yang menduduki 

jabatan tertentu dalam lembaga tersebut. Di samping itu pihak sekolah 

juga akan lebih mudah melaksanakan program yang telah 

dilaksanakan. Berikut strutur organisasi MTs Negeri Jetis Ponorogo: 

Kepala Madrasah    : Nurun Nahdiyah K.Y, M.Pd.I 

Waka Kurikulum    : Widodo Setiawan, S.Pd 

Waka Kesiswaan    : Drs. Sumadi 

Waka Sarana dan Prasarana   : Ichwan Wahono, S.Pd 

Waka Humas     : Iswahyuti, S.Pd 

Kepala Tata Usaha    : Layli Astuti, S.Pd.
52

 

b. Visi, dan Misi MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Visi dan misi sangat penting bagi sebuah instansi, begitu pula 

bagi MTs Negeri Jetis Ponorogo. Visi dan Misi tersebut merupakan 

cita-cita mulia sebagai bidikan laju prestasi dan inovasi bagi siswa-

siswi untuk mewujudkan dan mengaplikasikan materi ajar yang 

diajarkan sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang telah 

ditentukan. Berikut Visi dan Misi MTs Negeri Jetis Ponorogo: 
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1) Visi 

”Terwujudnya lulusan Madrasah Tsanawiyah yang beriman, 

berilmu, dan beramal saleh, serta memiliki daya saing dalam 

bidang IPTEK, olahraga, dan berbudaya lingkungan ”. 

2) Misi 

Misi MTs Negeri Jetis Ponorogo adalah: 

a) Meningkatkan kualitas pendidikan, 

b) Meningkatkan siswa-siswi yang berbudi luhur, berakhlak mulia 

dan Islami, 

c) Mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi sesuai dengan 

potensi yang dimiliki, 

d)  Meningkatkan siswa-siswi yang terampil, suka belajar, bekerja, 

dan beribadah, 

e) Meningkatkan siswa-siswi yang ber IMTAQ dan IPTEK, 

f) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang 

memadahi.
53

 

c. Jumlah Siswa siswi, Guru dan Kelas MTs Negeri Jetis Ponorogo 

1) Jumlah Siswa dan Siswi 

  Siswi siswi merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting dalam proses pendidikan. Jumlah siswa dan siswi pada 
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setiap tahun selalu mengalami peningkatan, dan pada tahun 

2016/2017 jumlah siswa dan siswinya sebanyak 810.
54

 

2) Jumlah guru 

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

proses pendidikan, maka dari itu keadaan guru harus diperhatikan. 

Di MTs Negeri Jetis Ponorogo terdapat 53 tenaga pendidik.
55

 

Menurut Kepala MTs Negeri Jetis Ponorogo, jumlah tenaga 

pendidik belum seimbang dengan jumlah siswa dan siswi, maka 

dari itu ada sebagian guru yang merangkap dua mata pelajaran. 

Dalam arti masih kekurangan tenaga pendidik di MTs Negeri Jetis 

Ponorogo.
56

 

3) Jumlah kelas 

Di MTs Negeri Jetis Ponorogo terdapat sebanyak 27 

rombongan belajar, mulai kelas VII, VIII, dan IX, pada masing-

masing kelas diisi 30-35 anak. Ada dua macam kelas di MTs 

Negeri Jetis Ponorogo, kelas unggulan dan kelas regular, kelas 

unggulan adalah kelas yang ada program tambahan seperti 

pembiasaan Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan penambahan 

pelajaran untuk mata pelajaran UN.
57
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4. Profil Kepala Sekolah MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Nama lengkap beliau adalah Nurun Nahdhiyah Karunia Yuliastin. 

Beliau lahir di Ponorogo 15 Juli 1982, merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara. Pada tahun 2003 beliau menikah dengan Dr. Murdianto, 

M.Si. Beliau dikaruniai dua putra yang bernama Ahmad Ainun Zeva 

Zachary Putra ke dua bernama Avicenna Hilmy Mutthary.
58

 

a. Riwayat Pendidikan Kepala Sekolah MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Riwayat pendidikan beliau dimulai dari TK di Subulul Huda 

Semanding, Kauman, Ponorogo, selesai pada tahun 1989, setelah itu 

beliau melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN Nongkodono 

lulus pada tahun 1994. 

Untuk jenjang MTs beliau menempuh pendidikan di MTs 

Negeri Kauman sampai tahun 1997, dan melanjutkan di MAN 2 

Ponorogo lulus pada tahun 2000. Setelah itu beliau melanjutkan pada 

jenjang Perguruan Tinggi di STAIN Tulungagung mengambil jurusan 

PGSD/MI pada tahun 2000 – 2002, kemudian transfer S-1 PAI di 

kampus yang sama sampai semester VII. Belum selesai kuliah S-1 

PAI,  beliau diangkat sebagai kepala madrasah kontrak di Dinas 

Pendidikan Ponorogo. Kemudian pada tahun 2004 mengikuti seleksi 

CPNS kepala madrasah di Departemen Agama yang sekarang beralih 
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nama menjadi Kementrian Agama dan diterima sebagai guru. Salah 

satu obsesi beliau adalah “Menuntut Ilmu Sampai ke Liang Lahat”, 

oleh karena itu beliau melanjutkan studi di STKIP PGRI Ponorogo dan 

lulus tahun 2007, kemudian pada tahun 2009 beliau melanjutkan 

jenjang kuliah Magister (S2) di Institut Agama Islam Sunan Giri 

(INSURI) Ponorogo dan menyelesaikannya di tahun 2011.
59

 

b. Pengalaman Organisasi Kepala Sekolah MTs Negeri Jetis 

Ponorogo 

Pengalaman dalam organisasi banyak sekali yang beliau ikuti. 

Hal itu beliau lakukan untuk menambah pengalaman dan menunjukkan 

bahwa perempuan itu mampu, tidak hanya laki-laki saja yang mampu. 

Di antara organisasi yang beliau ikuti adalah: 

1) Wakil kepala bidang Kurikulum di MI Sabilul Huda Karangjoho 

2007- 2011 

2) Wakil Kepala bidang Kurikulum di MTs Ma’arif I Ponorogo 

2011- sekarang. 

3) Bendahara komite MTs Ma’arif I Ponorogo 2012- sekarang. 

4) Kepala Madrasah MTs 1 Ma’arif Ponorogo. 

5) Pengurus Kepala Madrasah KKG MI KKM X sebagai sekretaris 

tahun 2006-2011. 

                                                           
59

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding 32/W/1-5/2017. 



55 

 

 

 

6) Pengurus Kepala Madrasah KKG MI Kabupaten Ponorogo pada 

bidang akademik tahun 2011.  

7) Pengurus Kepala Madrasah MGMP Qur’an Hadist Kabupaten 

Ponorogo tahun 2012-2016 pada bidang Pengembangan 

Organisasi, Administrasi, Sarana dan Prasarana. 

8) Kepala Madrasah MTs Negeri Jetis Ponorogo tahun 2016– 

sekarang. 

9) Sekertaris II Fatayat NU Cabang Ponorogo tahun 2013– 

sekarang.
60
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B. Data Khusus 

1. Peran Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga Pendidikan Islam 

di MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting 

terhadap lembaga yang dipegangnya. Seorang kepala sekolah harus 

mampu melaksanakan peranannya sebagai manager yang dapat 

mengelola lembaganya dengan baik, sebgai leader dapat menjadi 

pemimpin yang baik terhadap bawahannya dan sebgai educator mampu 

menjadi pendidik yang professional bagi siswa dan sisiwinya. 

Begitu juga dengan MTs Negeri Jetis Ponorogo yang dikepalai 

oleh seorang perempuan yang bernama Nurun Nahdhiyah. Meskipun 

perempuan beliau juga harus dapat berperan sebagai kepala madrasah 

sekaligus sebagai pendidik yang baik. Beberapa peran yang dimiliki 

beliau sebagai kepala madrasah, yaitu: 

a. Peran Sebagai Manager 

Peran sebagai manager adalah dapat melaksanakan organizing 

atau pembagian tugas terhadap bawahannya, staffing  penyusunan 

personalia yaitu kemampuan meningkatkan sumber daya manusia, 

leading atau memberikan arahan, serta melaksanakan controlling atau 

pengawasan. 

Peran kepala madrasah dalam hal manager dapat dilihat 

dengan adanya pembagian tanggungjawab pada masing-masing guru 
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dan staf (organizing), dibagi sesuai dengan kemampuan para staf dan 

guru, agar mereka dapat bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang 

telah diterimanya serta membangun team work yang baik dan kompak. 

Seperti yang dikatakan Nurun Nahdhiyah: 

Saya sudah membagi tugas terhadap masing-masing guru dan 

staf, membaginya sesuai dengan kemampuan bidang yang 

dimiliki oleh para guru dan staf. Agar dapat melaksanakan 

tugas dengan sebaik-baiknya, sebagai contoh guru A diberi 

tugas sebagai Waka Sarana dan Prasarana, guru B diberi tugas 

menjadi bendahara.
61

 

 

Beliau telah memberi tanggungjawab kepada para guru dan 

staf, pembagian itu dilakukan supaya tidak saling lempar tugas dan 

mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri. Semua itu beliau lakukan 

demi terciptanya kedisplinan dan tanggung jawab kerja. Pendapat ini 

disampaikan oleh Layli Astuti selaku  kepala tata usaha, “kami sudah 

diberi masing-masing tugas, sesuai dengan kemampuan kami, agar 

kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta dapat 

bertanggungjwab, penugasan juga melalui SK”.62
. 

Di samping Layli Astuti, Ichwan Wahono selaku Waka sararan 

dan prasarana juga mengatakan hal yang sama, “selain tugas mengajar 

kami juga diberi tugas tambahan, agar kami dapat bertanggungjawab, 

dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya”.63
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Beliau orang yang disiplin dan tegas. Oleh karena itu, setiap  

guru, staf dan para siswa dituntut dapat menjalankan tugas yang telah 

diterima dengan sebaik-baiknya. Serta dapat mematuhi peraturan yang 

telah dibuat dan disetujui bersama. Semua itu beliau lakukan agar 

dapat membagun team work yang baik.
64

  

Di samping itu, bagi guru dan staf yang telah melaksanakan 

tugas serta tanggung jawab dengan baik, beliau tidak lupa untuk 

memberikan reward bagi mereka yang disiplin dan dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Reward diberikan untuk 

membangkitkan semangat kerja serta dapat menjalin hubungan baik 

antara kepala sekolah dengan anggotanya. Pendapat ini disampaikan 

oleh Ichwan Wahono, “beliau  memberikan reward terhadap para guru 

dan staf, pemberian ini sebagai bentuk penghargaan untuk guru dan 

staf yang telah melaksanakan tugas dengan baik“.65
 

Selain Ichwan Wahono, Layli Astuti juga berpendapat yang 

sama, “beliau juga memberikan reward terhadap guru dan staf yang 

melaksanakan tugas dengan baik, agar para guru dan staf lebih 

semangat serta untuk memberikan contoh terhadap staf dan guru yang 

lain“.66
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Tidak lupa beliau juga selalu memberikan arahan (leading) 

terhadap semua personil sekolah, arahan-arahan tersebut disampaikan 

ketika beliau memimpin rapat ataupun lewat media sosial, hal tersebut 

dilakukan untuk mendorong pendidik bekerja lebih berprestasi.
67

 

Seperti yang dikatakan oleh Ichwan Wahono selaku Waka sarana dan 

prasarana, “beliau selalu memotivasi memberi semangat, serta arahan 

kepada para guru dan staf ketika memimpin rapat atau lewat media 

sosial, agar kami selalu semangat dalam melaksanakan tugas serta 

lembaga ini terus eksis di kalangan masyarakat”.68
 

Di samping Ichwan Wahono, Moh. Khoiruddin selaku guru 

SKI juga mengatakan hal yang sama, “beliau selalu memberikan 

motivasi, arahan ketika ada rapat ataupun seminar, hal ini untuk 

mendorong para pendidik dan staf agar bekerja lebih baik, selain itu 

beliau juga selalu memberikan motivasi serta arahan terhadap peserta 

didik, terutama pada siswa dan siswi yang akan melaksanakan UN”.69
 

Ketika akan menghadapi Ujian Nasional (UN) kelas XI, beliau 

memberikan motivasi serta arahan terhadap siswa dan siswinya, hal 

tersebut dilakukan beliau agar siswa dan siswinya selalu bersemangat, 
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serta untuk menguatkan mental dalam menghadapi ujian nasional di 

MTs Negeri Jetis Ponorogo.
70

 

Dalam menjalankan peranannya sebagai controlling, beliau 

juga mengadakan penilaian terhadap kinerja guru dalam satu tahun 

sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Nurun Nahdhiyah, “penilain 

juga saya lakukan terhadap kinerja guru agar dapat meningkatkan 

kualitas pengajaran. Selain itu saya juga selalu mengawasi kinerja para 

guru dan staf melalui CCTV. Saya juga selalu berkeliling madrasah 

untuk mengontrol kegiatan para guru, staf dan siwa-siswi”.71
 

Di dalam ruang beliau terdapat CCTV, yang berfungsi sebagai 

pengawasan atau controlling terhadap semua aktivitas para siswa, guru 

dan staf.
72

 Beliau selalu mengontrol semua kegiatan yang ada di 

madrasah, pagi-pagi beliau juga mengecek ruang guru dan kelas-

kelas.
73

 Penilian Kinerja Guru (PKG) juga dilaksanakan pada akhir 

tahun, Pendapat ini disampaikan Moh. Khoiruddin guru SKI, “beliau 

selalu mengontrol kegiatan guru, staf dan para siswa-siswi, pada waktu 

pagi beliau selalu mengelilingi madrsah untuk mengontrol seluruh 
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kegiatan di madrasah. Beliau juga melaksanakan PKG pada setiap 

akhir tahun, dalam rangka  untuk meningkatkan hasil kinerja guru“.74
 

Di samping Moh. Khoiruddin, Mangda Tiyashusnawati selaku 

ketua OSIS juga mengatakan hal yang sama “pada waktu pagi beliau 

selalu mengelilingi madrasah untuk mengontrol seluruh kegiatan di 

madrasah, jika terdapat kelas yang gurunya tidak ada beliau langsung 

menanyakan, dan memanggil guru yang terjadawal pada pembelajaran 

saat itu”.75
 

Selain peran controlling beliau juga melakukan peran sebagai 

staffing, dalam penerimaan guru di MTs Negeri Jetis Ponorogo harus 

melalui tahap penyeleksian, hal tersebut dilakukan agar mendapatkan 

guru yang benar-benar professional serta ahli di dalam bidangnya. 

Seperti yang dikatakan Nurun Nahdiyah, “ketika ada guru yang masuk 

harus melaksanakan tahap penyeleksian yang telah ditentukan oleh 

madrasah seperti tes tulis dan interview, agar mendapat guru yang 

benar-benar kompeten dalam bidangnya”.76
 

Di sisi lain dalam melaksanakan peran sebagai staffing  untuk 

mengembangkan sumber daya manusia beliau selalu mengikutsertakan 

guru dan staf dalam penataran ataupun seminar, untuk menambah 
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wawasan para guru dan staf.
77

 Kepala sekolah juga memberikan 

kesempatan kepada guru dan staf untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi  di universitas terdekat yang tidak mengganggu pelaksaan 

kegiatan pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Nurun 

Nahdhiyah: 

Peran saya dalam meningkatkan sumber daya manusia saya 

jalankan dengan mengikutkan guru dan staf dalam berbagai 

penataran ataupun seminar yang mana kegiatan tersebut tidak 

mengganggu kegiatan belajar mengajar. Saya juga memberikan 

kesempatan kepada guru dan staf untuk melanjutkan ke 

universitas atau Perguruan Tinggi bagi yang ingin menambah 

ilmu atau wawasan, karena para guru dan karyawan 

memerlukan peningkatan karier, pengetahuan, ketrampilan 

serta pengembangan personal.
78

 

 

Dengan kata lain, beliau selalu memberi kesempatan kepada 

guru dan staf untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam 

rangka meningkatkan sumber daya manusia, seperti yang dikatakan 

oleh Moh. Khoiruddin: 

Beliau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk 

mengikuti berbagai seminar ataupun penataran, dan juga 

memberikan kesempatan kami untuk meningkatkan pendidikan 

melalui kuliah di berbagai universitas atau perguruan tinggi 

terdekat, dan pada saat ini sudah banyak guru ataupun staf 

yang sudah lulus S-2 (Magister).
79

 

 

                                                           
77

 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, koding 05/D/11-IV/2017.  
78

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding 01/W/11-4/2017. 
79

Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding 21/W/29-4/2017. 



63 

 

 

 

Begitu juga menurut pendapat Layli Astuti “beliau 

memberikan kesempatan kepada guru dan staf untuk selalu mengikuti 

seminar ataupun workshop, beliau juga sangat mendukung jika ada 

guru ataupun staf yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi untuk meningkatkan pengetahuan”.80
 

Begitu juga kepada peserta didik beliau selalu mengajak 

peserta didiknya untuk selalu berpartisipasi dalam mengikuti lomba-

lomba seperti karya ilmiah, olimpiade dan lain sebagainya, agar para 

siswa dan siswi mempunyai kesempatan untuk menambah 

pengalaman, meningkatkan kemampuannya, dan mampu bersaing 

dengan lembaga lain melalui lomba-lomba yang diadakan oleh 

berbagai instansi di Ponorogo. Seperti yang dikatakan Mangda 

Tiyashusnawati: 

Kami selalu diikutkan lomba-lomba seperti lomba pramuka, 

olimpiade, dan lomba-lomba lain, agar kami dapat menggali 

potensi-potensi serta dapat memajukan lembaga melalui 

prestasi-prestasi yang telah diraih. Beliau juga sering 

mendampingi kami ketika mengikuti lomba untuk memberi 

dorongan dan semangat kepada kami.
81

 

 

Pernyataan siswa tersebut menunjukkan bahwa pengembangan 

SDM tidak hanya ditekankan untuk para guru dan staf saja,  para siswa 

dan siswi juga perlu peningkatan SDM, untuk menciptakan peserta 

didik yang berkualitas dengan banyak prestasi. 
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b. Peran Sebagai Leader 

Salah satu peran yang harus dimiliki seorang kepala madrasah 

adalah peran sebagai leader, peran kepala madrasah sebagai leader 

harus mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai pengetahuan 

terhadap tenaga kependidikan, kemampuan mengambil keputusan, 

serta mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi.  

Berdasarkan data yang peneliti lakukan beliau adalah pribadi 

yang bertanggungjawab terhadap tugasnya. Sebagai pemimpin beliau 

jujur dalam mengemban amanah, karena dengan kejujuran maka akan 

diberikan kepercayaan oleh orang lain. Hal ini diungkapkan oleh Moh. 

Khoiruddin, guru SKI: 

Beliau jujur dalam mengemban amanah, baik dalam keluarga 

maupun dalam bekerja. Kejujuran ini ditampakkkan adanya 

transparasi dalam kinerja beliau. Seperti laporan-laporan 

tentang administrasi yang selalu beliau sampaikan, sehingga 

semua terlihat jelas oleh warga sekolah. Beliau juga pribadi 

yang selalu bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya.
82

 

  

Di samping Moh. Khoiruddin, Laily Astuti juga mengatakan 

hal yang sama, “beliau adalah orang yang jujur, tegas, percaya diri 

tidak gampang terpengaruh oleh orang lain, serta bertanggungjawab 

terhadap tugasnya”.
83

 

Selain itu beliau orang yang ramah serta bersahabat dengan 

siapapun mulai dari guru, staf, siswa dan siswi, dekat dengan semua 
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kalangan tanpa membeda-bedakan. Para siswa, guru, dan staf juga 

merasa nyaman dengan beliau karena welcome terhadap siapapun.
84

 

Seperti yang telah dikatakan oleh Ichwan Wahono selaku Waka sarana 

dan prasarana, “beliau adalah pribadi yang ramah dan bersahabat tanpa 

membeda-bedakan status sosial, dekat dengan semua kalangan guru, 

staf dan para siswa siswi. Akan tetapi hal itu tidak menghilangkan rasa 

hormat kami kepada beliau”.85
 

Kedekatan beliau tidak hanya dirasakan oleh para guru dan staf 

saja. Akan tetapi, juga dirasakan oleh siswa atau siswi di MTs Negeri 

Jetis Ponorogo. Seperti yang dikatakan oleh Bayu Saputra siswa kelas 

VIII: 

Beliau adalah sosok yang ramah dan dekat dengan muridnya, 

saya merasa senang dengan kepemimpinan beliau. Beliau 

selalu menyapa siswa dan siswi serta menyambutnya ketika 

datang ke sekolah, beliau enak diajak berkomunikasi. Ketika 

ada siswa atau siswi yang terlambat beliau juga selalu bertanya 

“kenapa terlambat ke sekolah?”. Beliau selalu merespon atau 
menanggapi ketika ada guru, staf dan siswa siswi yang 

terlambat.
86

 

 

Beliau enak diajak berkomunikasi, selalu menjalin komunikasi 

dengan siswa, guru dan staf, ketika menyampaikan gagasan atau ketika 

mempin rapat menyampaikannya dengan runtut. Beliau juga menerima 

kritik dan saran dari anggotanya demi perbaikan dirinya untuk 
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melangkah ke depan. Misalnya ketika memimpin rapat, beliau selalu 

memberikan kesempatan para guru maupun staf untuk memberikan 

pendapatnya dan menyampaikan masalah yang mereka hadapi.
87

 

Pendapat ini juga disampaikan oleh Layli Astuti, “beliau menjalin 

komunikasi dengan baik terhadap siswa siswi, guru dan staf. Ketika 

memimpin rapat beliau pintar dalam menyampaikan gagasan, serta 

menerima kritik dan saran dari anggotanya demi perbaikan dirinya”.88
 

Seorang kepala madrasah harus bisa memberikan keputusan 

yang tepat jika terjadi suatu permasalahan, seperti halnya kepala di 

MTs Negeri Jetis Ponorogo jika terdapat suatu permasalahan yang 

dihadapi di sekolah, dalam mengambil keputusan beliau tidak 

langsung memutuskan sendiri. Akan tetapi, beliau mengajak guru dan 

staf untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan, karena beliau mengedepankan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Beliau juga selalu mengajak anggotanya untuk 

berpartisipasi dalam menyumbang pikiran dan tenaganya. Seperti yang 

dikatakan Nurun Nahdhiyah: 

Saya selalu mengajak musyawarah bersama para guru dan staf 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, 

musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Selain itu saya 

juga memberikan kesempatan para guru dan staf untuk 
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berpartisipasi dalam menyumbang pikiran dan tenaganya untuk 

keputusan bersama.
89

 

 

Mengambil keputusan tidak diputuskan secara sepihak, 

melainkan dengan mufakat bersama untuk mencari solusi yang tepat 

dalam mengambil keputusan. Hal tersebut disampaikan Moh. 

Khoiruddin, “peran Kepala madrasah dalam mengambil suatu 

keputusan tidak diputuskan sendiri. tetapi dirapatkan secara bersama-

sama untuk memberi kesempatan anggota lain dalam hal mengambil 

keputusan. Hal tersebut dilakukan agar guru dan staf juga aktif dalam 

menyumbangkan pendapat”.90
 

Begitu juga dalam OSIS, ketika mendapatkan suatu 

permasalahan beliau mengajak semua anggota OSIS untuk 

berpartisipasi dalam menyumbangkan pikiran dan tenaganya, agar 

dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, seperti yang 

dikatakan Mangda Tiyashusnawati, “jika terjadi suatu permasalahan di 

OSIS baik putra maupun putri beliau langsung merespon dan 

menyelesaikannya dengan cara mengajak semua anggota OSIS. Dan 

beliau tidak pernah menyelesaikan sendiri. karena dengan musyawarah 

masalah akan cepat teratasi”.91
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Di sisi lain beliau sudah dapat memahami karakter para guru 

dan staf, karakter antara guru satu dengan yang lain. Beliau 

memahaminya dengan cara melakukan pendekatan, menjalin 

hubungan atau komunikasi yang baik serta pemberian tugas terhadap 

masing-masing guru dan staf. Seperti yang dikatakan oleh Nurun 

Nahdhiyah, “saya memahami karakter guru dan staf dengan cara 

menjalin hubungan baik dengan mereka, mengagap mereka sebagai 

keluarga, serta dengan melihat cara kerja mereka. Maka akan terlihat 

masing-masing karakter antara si A dan si B, juga memberikan 

kepercayaan kepada mereka”.92
 

Dengan melihat beberapa pernyataan di atas bahwa sebagai 

leader beliau dapat menjalankan perannya dengan baik, mulai dari 

kepribadiannya yang jujur, tanggungjawab, dan percaya diri. Beliau 

dapat menjalin hubungan yang baik dengan siswa, guru, dan staf, 

dapat mengambil keputusan secara mufakat dan dapat memahami 

karakter para guru dan staf. 

c. Peran Sebagai Educator 

Salah satu peran yang harus dimiliki seorang kepala madrasah 

adalah peran sebagai educator, peran kepala madrasah sebagai 

educator lebih mengarah pada perilaku moral yang harus dicontohkan 

kepada semua personel pendidikan, dan harus bisa menjadi panutan 
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bagi para pengikutnya. Pemimpin pendidikan harus dapat 

menunjukkan sikap yang memberi inspirasi para pengikutnya untuk 

dapat dicontoh.  

Berdasarkan data yang peneliti lakukan, salah satu peran 

kepala sekolah sebagai educator di madrasah adalah transfer of value. 

Beliau memberikan contoh-contoh yang dapat dijadikan teladan bagi 

para guru, staf dan siswa-siswinya. Keteladanan ini ditunjukkan mulai 

dari cara berpakaian, berbicara, duduk, makan, beribadah, belajar dan 

sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Nurun Nahdhiyah: 

Menjadi pendidik berkualitas adalah cita-cita tertinggi saya, 

saya harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak saya di 

madrasah, contoh dengan berkomitmen tinggi terhadap 

kedisiplinan waktu, cara berpakaian, berbicara, duduk dan 

makan. Bahkan menyisakannya sedikit untuk bisa membangun 

komunikasi lebih intens dengan mereka. Karena saya 

berkeyakinan bahwa mendidik adalah juga memberikan 

keteladanan, tidak sekedar “transfer of knowledge” akan tetapi 
juga “transfer of value” pada saat itulah saya harus bisa 
menjadi model bagi anak-anak saya di madrasah. Menyiapkan 

formulasi strategi pembelajaran setiap hari, sehingga anak-anak 

tidak jenuh, memaksimalkan media yang ada sebagai ruang 

yang tanpa batas. Alasan saya adalah “Nabi Muhammad SAW 

sebelum menyampaikan sesuatu kepada orang lain, beliau 

memulai dari dirinya sendiri”93
 

 

Beliau dapat dijadikan teladan bagi para siswa, guru dan staf, 

terutama dalam kedisiplinan waktu, cara berkomunikasi, cara 

berpakaian, dan cara duduk.
94

 Pendapat tersebut juga diungkapkan 
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oleh Ichwan Wahono, “kedisiplinan, apabila ada guru yang terlambat 

beliau juga menegur, ini semua beliau lakukan untuk lebih 

meningkatkan kedisiplinan serta kinerja guru, ketegasan, cara 

berbicara, dan cara berkomunikasi dengan para guru, staf serta siswa 

dan siswinya“.
95

 

Di samping itu Bayu Saputra juga berpendapat “beliau sebagai 

teladan yang baik dan patut dicontoh oleh siswa dan siswi, seperti 

kedisiplinan, tegas, dan dekat dengan siapapun tanpa memilih-milih”96
 

Melihat pernyataan di atas beliau tidak hanya ingin 

memberikan ilmunya saja, tetapi beliau sebagai kepala sekolah juga 

ingin memberikan tauladan yang baik bagi para guru, staf, dan siswa-

siswinya.  

Selain itu, sebagai educator seorang kepala sekolah harus 

mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Seperti yang 

dinyatakan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005. Beliau juga 

memiliki beberapa kompetensi sebagi educator, seperti yang dikatakan 

Nurun Nahdhiyah: 

Pertama, kompetensi pedagogik. Dalam konteks ini saya 

benar-benar harus mampu berperan secara cerdas dimulai dari 

memahami perbedaan karakteristik peserta didik, membuat 

planning, melakukannya secara profesional dan proporsional 

                                                           
95

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding 20/W/28-4/2017. 
96

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding 16/W/27-4/2017. 



71 

 

 

 

sesuai dengan konsep pembelajaran yang harus terus saya 

pelajari, dan melakukan evaluasi sebagai bahan untuk 

memperbaiki proses yang telah dilakukan.   

 

Kedua, kompetensi kepribadian. Karena kepala madrasah 

adalah model maka saya harus bisa menjadi teladan bagi anak-

anak didik saya bertindak dan berperilaku yang santun sesuai 

dengan kaidah agama, budaya dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat, mengedepankan kejujuran dalam bertindak, 

bekerja keras, serta bertanggung jawab terhadap semua yang 

diembannya. 

 

Ketiga , kompetensi sosial. Dalam kompetensi ini saya berusaha 

untuk bisa membangun komunikasi yang terbuka, objektif dan 

tidak deskriminatif. Mampu membangun komunikasi ilmiah 

dengan teman sejawat, untuk terus meningkatkan kualitas diri. 

Membuka ruang dialektik seluas-luasnya kepada orang tua 

peserta didik, sehingga terjalin komunikasi yang intens guna 

perbaikan proses pendidikan yang lebih berkualitas. 

 

Keempat, kompetensi profesional. Dalam konteks ini saya 

sebagai kepala madrasah mata pelajaran Qur’an Hadist harus 
benar-benar menguasai SK-KD yang termuat dalam Peraturan 

Menteri Agama No. 2 tahun 2008. Menurunkannya ke dalam 

bahan ajar secara kreatif dengan mempertimbangkan 

kecenderungan potensi peserta didik yang berbeda-beda, 

memanfaatkan media yang ada termasuk IT, kemudian 

melakukan evaluasi dan dianalisis sebagai feed back untuk 

perbaikan proses pembelajaran dikemudian hari.
97

 

 

Beliau memilik kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial 

yang baik, karena selalu ramah, sopan terhadap siapapun tidak pernah 

membeda-bedakan status sosial.
98

 

Ichwan Wahono juga berpendapat, “salah satu kompetensi 

kepribadian yang beliau miliki adalah kedisiplinan waktu dan tegas. 
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Selain itu beliau juga memiliki kompetensi sosial, kompetensi sosial 

dapat dilihat cara beliau berbicaranya sopan, ramah dan menjalin 

hubungan baik dengan para guru, staf serta siswa dan siswinya”.
99

 

Di samping Ichwan Wahono, Mangda Tiyashusnawati juga 

berpendapat:  

Beliau memiliki kompetensi pedagogik, setiap pembelajaran di 

akhir bab selesai beliau selalu mengadakan evaluasi, untuk 

mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam  

memahami pelajran, Beliau juga memiliki kompetensi 

professional, karena di setiap pembelajaran beliau selalu 

memanfaatkan media yang ada, agar para peserta didik tidak 

gampang jenuh.
100

 

 

Data-data di atas menunjukkan bahwa sebagai educator  beliau 

dapat menjadi contoh bagi guru, staf dan para siswa-siswinya, selain 

itu beliau juga memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. 

Dari hasil penggalian data yang dilakukan oleh peneliti bahwa  

peran kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan Islam di 

MTs Negeri Jetis Ponorogo, dalam menjalankan sebagai manajer, 

leader, dan educator dapat berjalan dengan baik. Karena sebagai 

manajer kepala madrasah mampu melaksanakan organizing 

(pembagian tugas), staffing (pengembangan SDM), leading 

(pengarahan), serta controlling (pengawasan), sebagai leader kepala 

                                                           
99

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding 36/W/31-5/2017. 
100

  Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding 37/W/31-5/2017. 



73 

 

 

 

madrasah memiliki kepribadian yang baik, dan sebgai educator kepala 

madrasah dapat menjadi teladan bagi para guru, staf dan siswa-

siswinya. Beliau juga memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. 

2. Faktor-Faktor Pembentukan Kepemimpinan Perempuan pada 

Lembaga Pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Menurut berbagai teori, seorang menjadi pemimpin dapat 

disebabkan oleh faktor intern atau faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang sudah ada dalam diri seorang untuk menjadi pemimpin, 

dilahirkan untuk menjadi pemimpin, kepemimpinan merupakan 

pembawaan yang ditetapkan Tuhan secara deterministik, selain itu juga 

bisa disebabkan faktor keturunan dari orang tuanya. Sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang mendukung adanya kepemimpinan yang 

disebabkan dari luar individu pemimpin, seperti: 

 Faktor sosial, seorang pemimpin lahir karena mempunyai 

kesempatan melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta danya 

dukungan dari pihak lain.  

Faktor situasional, lahirnya seorang pemimpin bergantung pada 

situasi dan kondisi.  

Faktor ekologis, teori yang berpandangan bahwa seorang 

pemimpin lahir karena mempunyai bakat-bakat kepemimpinan, kemudian 

bakat itu dikembangkan melalui pendidikan.  
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Berdasarkan data yang peneliti lakukan kepemimpinan perempuan 

yang ada di MTs Negeri jetis Ponorogo, mempunyai beberapa faktor, 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dapat diketahui dari profil 

beliau, belum selesai kuliah S-1 PAI, beliau diangkat sebagai kepala 

madrasah kontrak di Dinas Pendidikan Ponorogo, sejak muda sudah 

terlihat bakat untuk dapat menjadi pemimpin.  Faktor ini merupakan 

pembawaan atau yang disebut dengan faktor genetik yang ditetapkan 

Tuhan secara deterministik. 

 Di samping itu, beliau juga mempunyai faktor ekstern, pendapat 

ini disampaikan oleh Layli Astuti: 

Beliau menjadi seorang pemimpin karena adanya bakat, bakat ini 

terlihat ketika beliau dapat memajukan madrasah yang beliau 

pimpin, belum lama beliau menjabat sebagai pemimpin, madrasah 

ini telah banyak meraih prestasi dan kemampuan itu karena 

pendidikan beliau yang sudah S-2 (Magister), serta mempunyai 

ketrampilan dan kemampuan yang baik serta pandai membangun 

komunikasi baik di dalam madrasah maupun diluar madrasah.
101

 

 

Menurut pendapat Layli Astuti di atas, banyak faktor yang dapat 

menjadikan beliau sebagai pemimpin karena danya bakat, pendidikan 

tinggi, serta mempunyai ketrampilan. Selain itu Ichwan Wahono juga 

berpendapat, “faktor beliau bisa menjadi pemimpin karena beliau orang 

yang ulet, mau bekerja keras, dan mampu dalam memajukan madrasah 
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ini, mengikuti banyak kegiatan di organisasi, aktif, semangat, jujur dan 

tanggungjawab”.
102

 

Tidak cukup itu saja masih banyak faktor yang dapat menjadikan 

Nurun Nahdhiyah sebagai seorang pemimpin perempuan. Seperti yang 

dikatakan Moh. Khoiruddin: 

Faktor yang dapat menjadikan beliau sebagai pemimpin karena 

adanya bakat, pendidikan yang tinggi, aktif, mempunyai hubungan 

baik dengan siapapun, pintar menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, sehingga beliau mempunyai kesempatan untuk 

dapat menjadi kepala madrasah dan mendapat dukungan dari 

pihak lain, beliau juga selalu tanggap ketika ada permasalahan 

yang dihadapi di sekolah.
103

  

 

Melihat pernyataan di atas bahwa pembentukan kepemimpinan 

beliau tidak hanya disebabkan pendidikan beliau yang lulusan sarjana 

saja, tetapi banyak faktor yang dapat menjadikan beliau menjadi seorang 

pemimpin, mempunyai bakat, ketrampilan, aktif di organisasi, 

bertanggungjawab, kerja keras dan semangat. Pendapat tersebut 

disampaikan oleh Mangda Tiyashusnawati, “faktor yang menjadikan 

beliau sebagai pemimpin karena beliau mempunyai bakat, tegas, aktif, 

semangat, dan beliau beliau mempunyai hubungan baik dengan 

siapapun“.
104
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Di samping Mangda Tiyashusnawati, Bayu Saputra juga 

mengatakan “faktor beliau bisa menjadi pemimpin karena beliau 

mempunyai bakat, tanggungjawab, dan bekerja keras”.105
 

Melihat pernyataan di atas bahwa beliau dapat menjadi pemimpin 

karena faktor intern, yaitu faktor pembawaan, selain itu juga adanya 

faktor ekstern karena beliau mempunyai bakat, kemudian bakat itu 

dikembangkan melalui usaha penyiapan dan pendidikan, mendapat 

kesempatan serta mendapatkan dukungan dari pihak lain. 

Selain itu, faktor pendukung eksternal beliau menjadi seorang 

pemimpin karena didukung oleh Undang-undang pemerintah yang 

terdapat dalam bagian 1 pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 

bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 (CEDAW). Menjelaskan 

bahwa: “Diskriminasi terhadap perempuan berarti perbedaan, pengucilan 

atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau 

bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan 

atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang 

politik, ekonomi, sosial-budaya, sipil ataupun lainnya oleh perempuan 

atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Oleh karena itu, 

setiap tindakan yang berupaya membedakan, mengucilkan, membatasi, 

apalagi menghalangi peran perempuan, berarti telah melanggar hak asasi 

manusia.  
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Dengan melihat pernyataan tersebut, beliau sampai sekarang 

masih tetap eksis dan aktif dalam melakukan kegiatan di luar rumah. 

Seperti yang dikatakan oleh Nurun Nahdhiyah, “faktor eksternal saya 

karena ada dukungan Undang-undang bahwa perempuan bisa bebas, 

bebas yang saya maksud perempuan sudah bisa menjadi pemimpin, tidak 

ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan 

perempuan sama-sama mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai 

pemimpin di dunia ini”.
106

 

  Di dalam menyikapi berbagai persolan tentang perempuan, bahwa 

perempuan masih sedikit yang dapat bekerja di sektor publik karena 

kurangnya partisipasi perempuan dalam pendidikan. Seperti yang 

dikatakan Nurun Nahdhiyah: 

Saat ini perlu ditinjau kembali bahwa pendidikan perempuan ini 

sangatlah penting, mengingat perempuan adalah madrasah 

pertama bagi putra-putrinya, dan peremuan itu bisa sukses karena 

pendidikan dan kecerdasannya. Jadi tetaplah mencari ilmu atau 

pengetahuan dimanapun berada. Dan saatnya perempuan juga 

aktif di sektor publik, ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

pendidikan karena perempuan ibarat tiang agama bila ia baik jaya 

negaranya, bila perempuan rusak binasalah negaranya.
107

 

 

Melihat pernyataan di atas bahwa pendidikan bagi perempuan 

sangatlah penting, tidak selamanya perempuan berada dalam wilayah 

domestik, perempuan harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan 
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pendidikan, hanya saja tidak boleh meninggalkan kewajiban sebagai 

seorang istri dan ibu. 

Dari hasil penggalian data yang dilakukan oleh peneliti bahwa  

faktor-faktor pembentukan kepemimpinan perempuan pada lembaga 

pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo, adanya faktor intern 

yaitu faktor genetik, dan faktor ekstern yaitu faktor sosial dan ekologis, 

serta adanya dukungan Undang-undang yang terdapat bagian 1 pasal 1 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan 1979 (CEDAW). 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

1. Peran Kepemimpinan Perempuan Pada Lembaga Pendidikan Islam di 

Mts Negeri Jetis Ponorogo 

Berdasarkan data dalam penelitian ini, peran Kepala MTs Negeri 

Jetis dalam hal manager dapat dilihat dengan pembagian tugas yang dilakukan 

kepala madrasah pada masing-masing guru dan staf (organizing), dibagi 

sesuai dengan kemampuan para staf dan guru, agar mereka dapat bertanggung 

jawab terhadap tugas-tugas yang telah diterimanya serta dapat  membangun 

team work yang baik dan kompak.  

Dalam melaksanakan peran sebagai staffing  untuk mengembangkan 

sumber daya manusia beliau selalu mengikutsertakan guru dan staf dalam 

penataran ataupun seminar, untuk menambah wawasan para guru dan staf. 

Kepala sekolah juga memberikan kesempatan kepada guru dan staf untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dengan belajar ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi  di universitas terdekat yang tidak mengganggu 

pelaksaan kegiatan pembelajaran. Selain itu, beliau juga melaksanakan 

penyeleksian penerimaan guru, guru yang masuk di MTs Negeri Jetis 

Ponorogo harus melalui tahap penyeleksian agar mendapatkan guru yang 

benar-benar professional serta ahli di dalam bidangnya. Pengembangan SDM 

(staffing) tidak hanya ditekankan pada guru dan staf saja, akan tetapi juga 

untuk peserta didik, beliau mengajak peserta didiknya untuk selalu 

72 
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berpartisipasi dalam mengikuti lomba-lomba seperti karya ilmiah, olimpiade 

dan lain sebagainya, agar para siswa dan siswi mempunyai kesempatan untuk 

menambah pengalaman, meningkatkan kemampuannya dan mampu bersaing 

dengan lembaga lain, melalui lomba-lomba yang diadakan oleh berbagai 

instansi di Ponorogo.  

Selain Staffing, beliau juga melaksanakan leading (memberikan 

arahan dan motivasi) berdasarkan data di lapangan, beliau selalu memberikan 

arahan ataupun motivasi terhadap semua personil sekolah, arahan-arahan 

tersebut disampaikan ketika beliau memimpin rapat ataupun lewat media 

sosial, hal tersebut dilakukan untuk mendorong pendidik bekerja lebih 

berprestasi.  

Sebagai controlling beliau melakukan penilaian terhadap kinerja guru 

(PKG) dalam satu tahun sekali, dilaksanakan pada akhir tahun. Di dalam 

ruang beliau terdapat CCTV, yang berfungsi sebagai pengawasan atau 

controlling terhadap semua aktivitas para siswa, guru dan staf.  

Menurut teori seorang pemimpin pendidikan harus dapat 

melaksanakan peran managernya dengan maksimal agar dapat merealisasikan 

tujuan pendidikan pada pencapaian prestasi. Kepemimpinan yang efektif 

adalah kepemimpinan yang dapat menjalankan peran managernya dengan 
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baik. Peran kepemimpinan pendidikan sebagai manager mencakup peran 

organizing, staffing, leading, dan controlling.
108

 

Organizing atau pengorganisasian merupakan suatu kegiatan 

pengaturan atau pembagian pekerjaan. Pendidikan dapat berjalan dengan baik 

kalau semua anggota organisasinya dapat bekerja sama dengan baik. Dengan 

demikian, perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, staf 

pengajar, pegawai administrasi, dan komite sekolah beserta siswanya.
109

  

Staffing dalam peran manager dalam menyusun personal di lembaga 

pendidikan mencakup aspek-aspek kemampuan penentuan kebutuhan SDM, 

kemampuan mengadakan seleksi bagi penerimaan guru, kemampuan 

mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM.
110

 

Leading (pengarahan) mencakup aspek kemampuan untuk 

membangkitkan semangat kerja, kemampuan untuk memberikan arahan serta 

motivasi bagi para guru dan staf administrasi.
111

  

Controlling (pengawasan) mencakup aspek kemampuan untuk 

penilaian kinerja para guru, kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus 

penyimpangan, kemampuan mengadakan strategi untuk mengadakan 
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perubahan, serta kemampuan menyususn strategi untuk kontrol terhadap 

proses pencapaian tujuan.
112

  

Berdasarkan penggalian data dalam penelitian ini beliau adalah 

pribadi yang bertanggungjawab terhadap tugasnya,  sebagai pemimpin 

(leader) beliau jujur dalam mengemban amanah, dengan kejujuran maka akan 

diberikan kepercayaan oleh orang lain, beliau juga termasuk orang yang 

percaya diri, tidak gampang terpengaruh oleh orang lain. Beliau merupakan 

orang yang ramah dan mudah diajak berkomunikasi, selalu menjalin 

komunikasi dengan siswa, guru dan staf, ketika menyampaikan gagasan atau 

ketika memimpin rapat menyampaikannya dengan runtut. 

Sebagai leader beliau dapat memahami karakter pada masing-masing 

guru dan staf, dengan cara menjalin hubungan baik, menganggap guru dan 

staf sebagai keluarga, serta dengan melihat cara kerja mereka. Maka akan 

terlihat masing-masing karakter antara si A dan si B, beliau juga memberikan 

kepercayaan kepada mereka. Selain itu beliau juga menerima kritik dan saran 

dari anggotanya demi perbaikan dirinya untuk melangkah ke depan. Misalnya 

ketika memimpin rapat, beliau selalu memberikan kesempatan para guru 

maupun staf untuk memberikan pendapatnya dan menyampaikan masalah 

yang mereka hadapi.  

Jika terdapat suatu permasalahan beliau selalu beliau tidak langsung 

memutuskan sendiri. Akan tetapi, beliau mengajak guru dan staf untuk ikut 
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berpartisipasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, karena beliau 

mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Beliau juga selalu 

mengajak anggotanya untuk berpartisipasi dalam menyumbang pikiran dan 

tenaganya. 

Peran sebagai leader, menurut Wahdjosumidjo kemampuan yang 

harus diwujudkan kepala sekolah dapat dianalisis dari kepribadian, 

pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, mengambil keputusan secara 

mufakat, kemampuan berkomunikasi.
113

 

Berdasarkan temuan data di lapangan, peran kepala sekolah sebagai 

educator di madrasah adalah sebagai transfer of value, beliau memberikan 

contoh-contoh yang dapat dijadikan teladan bagi para guru, staf dan siswa-

siswinya. Keteladanan ini ditunjukkan mulai dari cara berpakaian, berbicara, 

duduk, makan, beribadah, belajar dan kedisiplinan waktu. Di samping itu, 

sebagai educator beliau juga memiliki empat kompetensi: 

Kompetensi pedagogik: dalam konteks ini beliau benar-benar mampu 

berperan secara cerdas dimulai dari memahami perbedaan karakteristik 

peserta didik. membuat planning, dan melakukan evaluasi sebagai bahan 

untuk memperbaiki proses yang telah dilakukan.   

Kompetensi kepribadian: kepala madrasah adalah model maka beliau 

dapat menjadi teladan bagi anak-anak didiknya, bertindak dan berperilaku 
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yang santun sesuai dengan kaidah agama, budaya dan norma yang berlaku 

dalam masyarakat. 

Kompetensi sosial: dalam kompetensi ini beliau berusaha untuk bisa 

membangun komunikasi yang terbuka, objektif dan tidak deskriminatif. 

Mampu membangun komunikasi ilmiah dengan teman sejawat, untuk terus 

meningkatkan kualitas diri. 

Kompetensi profesional: dalam konteks ini beliau sebagai kepala 

madrasah mapel Qur’an Hadist, beliau dapat menguasai SK-KD yang termuat 

dalam Peraturan menteri agama no 2 tahun 2008. 

Peran Sebagai educator, kepemipinan pendidikan sebagai pendidik, 

lebih mengarah pada perilaku moral yang harus dicontohkan kepada semua 

personel pendidikan. Pemimpin pendidikan harus dapat menunjukkan sikap 

yang memberi inspirasi para pengikutnya untuk dapat dicontoh.
114

 Di samping 

itu, peran kepala sekolah sebagai educator harus memiliki kemampuan guru 

seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) yang meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
115

 

Menurut peneliti, dengan memahami pernyataan di atas bahwa peran 

beliau dalam menjalankan sebagai manajer, leader, dan educator dapat 
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berjalan dengan baik, karena sebagai manager beliau mampu melaksanakan 

organizing, staffing, leading, serta controlling, sebagai leader beliau memiliki 

kepribadian yang baik, dan sebgai educator beliau dapat menjadi teladan bagi 

para guru, staf dan siswa-siswinya. Beliau juga memiliki kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional. Dapat dianalisis bahwa kepemimpinan perempuan di MTs 

Negeri Jetis Ponorogo dapat melaksanakan peran sebagai manager, leader, 

dan educator. 

        Peran kepemimpinan perempuan di MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Manager Leader Educator 

1. peran Kepala MTs 

Negeri Jetis dalam 

hal manager dapat 

dilihat dengan 

pembagian tugas 

yang dilakukan 

kepala madrasah 

pada masing-

masing guru dan 

staf (organizing), 

dibagi sesuai 

dengan 

kemampuan para 

staf dan guru, agar 

mereka dapat 

bertanggung jawab 

terhadap tugas-

tugas yang telah 

diterimanya serta 

1. Beliau adalah 

pribadi yang 

bertanggungjawab 

terhadap tugasnya,  

sebagai pemimpin 

(leader) beliau jujur 

dalam mengemban 

amanah, dengan 

kejujuran maka akan 

diberikan 

kepercayaan oleh 

orang lain, beliau 

juga termasuk orang 

yang percaya diri, 

tidak gampang 

terpengaruh oleh 

orang lain.  

2. Beliau merupakan 

orang yang ramah 

Peran Kepala MTs 

Negeri Jetis Ponorogo, 

sebagai educator  di 

madrasah adalah 

sebagai transfer of 

value, beliau 

memberikan contoh-

contoh yang dapat 

dijadikan teladan bagi 

para guru, staf dan 

siswa-siswinya. 

Keteladanan ini 

ditunjukkan mulai dari 

cara berpakaian, 

berbicara, duduk, 

makan, beribadah, 

belajar dan kedisiplinan 

waktu. Di samping itu, 

sebagai educator beliau 
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dapat  membangun 

team work yang 

baik dan kompak. 

2. Dalam 

melaksanakan 

peran sebagai 

staffing  untuk 

mengembangkan 

sumber daya 

manusia beliau 

selalu 

mengikutsertakan 

guru dan staf 

dalam penataran 

ataupun seminar,  

memberikan 

kesempatan untuk 

guru dan staf untuk 

melanjutkan 

pendidikan ke 

jenjang yang lebih 

tinggi. 

Pengembangan 

SDM tidak hanya 

ditetankan untuk 

guru dan staf saja, 

begitu juga untuk 

siswa dan siswi 

yang selalu 

diikutkan barbagai 

lomba-lomba. 

3. Leading, beliau 

selalu memberikan 

arahan ataupun 

motivasi terhadap 

semua personil 

sekolah, arahan-

dan mudah diajak 

berkomunikasi, 

selalu menjalin 

komunikasi dengan 

siswa, guru dan staf. 

3. Sebagai leader 

beliau dapat 

memahami karakter 

pada masing-masing 

guru dan staf, 

dengan cara 

menjalin hubungan 

baik, menganggap 

guru dan staf 

sebagai keluarga, 

serta dengan melihat 

cara kerja mereka. 

Maka akan terlihat 

masing-masing 

karakter antara si A 

dan si B, beliau juga 

memberikan 

kepercayaan kepada 

mereka. 

4. Jika terdapat suatu 

permasalahan beliau 

selalu beliau tidak 

langsung 

memutuskan sendiri. 

Akan tetapi, beliau 

mengajak guru dan 

staf untuk ikut 

berpartisipasi dalam 

menyelesaikan suatu 

permasalahan, 

karena beliau 

mengedepankan 

juga memiliki empat 

kompetensi: 

1. Kompetensi 

pedagogik: dalam 

konteks ini beliau 

benar-benar mampu 

berperan secara 

cerdas dimulai dari 

memahami 

perbedaan 

karakteristik peserta 

didik. membuat 

planning, dan 

melakukan evaluasi 

sebagai bahan 

untuk memperbaiki 

proses yang telah 

dilakukan.   

2. Kompetensi 

kepribadian: kepala 

madrasah adalah 

model maka beliau 

dapat menjadi 

teladan bagi anak-

anak didiknya, 

bertindak dan 

berperilaku yang 

santun sesuai 

dengan kaidah 

agama, budaya dan 

norma yang berlaku 

dalam masyarakat. 

3. Kompetensi sosial: 

dalam kompetensi 

ini, beliau berusaha 

untuk bisa 

membangun 
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arahan tersebut 

disampaikan ketika 

beliau memimpin 

rapat ataupun 

lewat media sosial, 

hal tersebut 

dilakukan untuk 

mendorong 

pendidik bekerja 

lebih berprestasi.  

4. Sebagai 

controlling, beliau 

melakukan 

penilaian terhadap 

kinerja guru (PKG) 

dalam satu tahun 

sekali, 

dilaksanakan pada 

akhir tahun. Di 

dalam ruang beliau 

terdapat CCTV, 

yang berfungsi 

sebagai 

pengawasan atau 

control terhadap 

semua aktivitas 

para siswa, guru 

dan staf.  

 

musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 

 

komunikasi yang 

terbuka, objektif 

dan tidak 

deskriminatif. 

Mampu 

membangun 

komunikasi ilmiah 

dengan teman 

sejawat, untuk terus 

meningkatkan 

kualitas diri. 

4. Kompetensi 

profesional: dalam 

konteks ini beliau 

sebagai kepala 

madrasah mapel 

Qur’an Hadist, 
beliau dapat 

menguasai SK-KD 

yang termuat dalam 

Peraturan menteri 

agama no 2 tahun 

2008. 
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2. Faktor-Faktor Pembentukan Kepemimpinan Perempuan Pada Lembaga 

Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo 

Berdasarkan data yang ditemukan kepemimpinan perempuan yang 

ada di MTs Negeri jetis Ponorogo, dibentuk oleh beberapa faktor, faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern dapat diketahui dari profil beliau, 

belum selesai kuliah S-1 PAI, beliau diangkat sebagai kepala madrasah 

kontrak di Dinas Pendidikan Ponorogo, sejak muda sudah terlihat bakat untuk 

dapat menjadi pemimpin. Faktor ini merupakan pembawaan atau yang disebut 

dengan faktor genetik, yang ditetapkan Tuhan secara deterministik. 

Di samping itu juga terdapat faktor ekstern, beliau menjadi seorang 

pemimpin karena mempunyai bakat, bakat ini terlihat ketika beliau dapat 

memajukan madrasah yang beliau pimpin, belum lama beliau menjabat 

sebagia pemimpin, madrasah ini telah banyak meraih prestasi, dan 

kemampuan itu karena pendidikan beliau yang sudah S-2 (Magister), serta 

pandai dalam membangun komunikasi baik di dalam madrasah maupun di 

luar madrasah. Di samping itu, beliau mempunyai mempunyai hubungan baik 

dengan siapapun, pintar menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta aktif. 

Beliau selalu tanggap ketika ada permasalahan yang dihadapi di sekolah, 

sehingga beliau mendapat kesempatan serta dukungan dari dari kelompok atau 

masyarakat unuk menjadi kepala madrasah. 

Menurut berbagai teori, pembentukan pemimpin dapat disebabkan 

oleh faktor intern atau faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang sudah 
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ada dalam diri seorang untuk menjadi pemimpin disebabkan adanya faktor 

keturunan (genetik). Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang mendukung 

adanya kepemimpinan yang disebabkan dari luar individu pemimpin, seperti 

Faktor sosial, seorang pemimpin lahir karena mempunyai kesempatan melalui 

usaha penyiapan dan pendidikan, serta danya dukungan dari pihak lain. 

Faktor situasional, lahirnya seorang pemimpin bergantung pada situasi dan 

kondisi. Faktor ekologis, teori yang berpandangan bahwa seorang pemimpin 

lahir karena mempunyai bakat-bakat kepemimpinan, kemudian bakat itu 

dikembangkan melalui pendidikan.
116

  

Dengan memahami pernyataan di atas bahwa pembentukan 

kepemimpinan di MTs Negeri Jetis Ponorogo karena adanya faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor internnya adalah faktor pembawaan atau faktor genetik 

yang ditetapkan Tuhan secara deterministik, karena sebelum selesai S-1 beliau 

telah dipercaya sebagai kepala madrasah. Sedangkan faktor eksternnya yaitu 

faktor sosial dan faktor ekologis. Hal tersebut bisa dikatakan karena beliau: 

a.  Mempunyai bakat untuk menjadi kepala madrasah. 

b.  Mempunyai kesempatan menjadi kepala madrasah. 

c.  Pendidikan yang tinggi. 
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d.  Mempunyai hubungan baik dengan siapapun sehingga mendapat dukungan 

dari kelompok atau masyarkat untuk menjadi kepala madrasah. 

Selain itu, faktor pendukung eksternal beliau menjadi seorang 

pemimpin karena didukung oleh Undang-undang pemerintah yang terdapat 

dalam bagian 1 pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 (CEDAW). Menjelaskan bahwa: 

“Diskriminasi terhadap perempuan berarti perbedaan, pengucilan atau 

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau 

bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau 

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, 

ekonomi, sosial-budaya, sipil ataupun lainnya oleh perempuan atas dasar 

persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Oleh karena itu, setiap tindakan 

yang berupaya membedakan, mengucilkan, membatasi, apalagi menghalangi 

peran perempuan, berarti telah melanggar hak asasi manusia.
117
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai “Kepemimpinan 

Perempuan pada Lembaga Pendidikan Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo” 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan Islam di MTs 

Negeri Jetis Ponorogo. Bahwa beliau dapat menjalankan peran sebagai 

manajer, leader, dan educator. 

a. Sebagai manajer beliau mampu melaksanakan organizing, staffing, 

leading, serta controlling.  

b. Sebagai leader beliau memiliki kepribadian yang baik, dan  

c. Sebgai educator beliau dapat menjadi teladan bagi para guru, staf dan 

siswa-siswinya. Beliau juga memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan di 

MTs Negeri Jetis Ponorogo dapat melaksanakan peranannya dengan 

baik.  

2. Faktor pembentukan kepemimpinan perempuan pada lembaga pendidikan 

Islam di MTs Negeri Jetis Ponorogo, kepemimpinan beliau dibentuk oleh 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internnya yaitu faktor pembawaan 

atau yang disebut dengan faktor genetik, yang ditetapkan Tuhan secara 
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deterministic. Hal tersebut dapat dikatakan karena beliau ketika belum 

selesai kuliah S-1 sudah diangkat sebagai kepala madrasah, kontrak di 

Dinas Pendidikan Ponorogo, sejak muda sudah terlihat bakat untuk dapat 

menjadi pemimpin. Sedangkan faktor eksternnya yaitu faktor sosial dan 

faktor ekologis, karena beliau memiliki bakat untuk menjadi kepala 

madrasah, pendidikan yang tinggi, serta mempunyai hubungan baik dengan 

siapapun, sehingga mendapatkan kesempatan serta dukungan dari 

kelompok atau masyarakat untuk menjadi kepala madrasah. Selain itu 

faktor pendukung eksternal beliau menjadi seorang pemimpin karena 

didukung oleh Undang-undang pemerintah yang terdapat dalam bagian 1 

pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan 1979 (CEDAW). 

B. Saran – saran 

1. Kepala MTs Negeri Jetis Ponorogo, dapat menggunakan hasil penelitian 

ini untuk terus mengembangkan lembaga yang dipimpinnya. Disarankan 

agar prestasi yang sudah dicapai sekarang ini dapat didesiminasikan 

kepada sekolah lain, sehingga kehadiran MTs Negeri Jetis Ponorogo ini 

dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan lingkungan 

disekitarnya. 

2. Untuk kepala madrasah harus segera menambah guru yang ada di MTs 

Negeri Jetis Ponorogo, karena jumlah antara tenaga pendidik dengan 

jumlah siswa belum seimbang. 
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3. Untuk masyarakat jangan menganggap perempuan lemah, terkadang 

perempuan lebih hebat dari pada laki-laki. Perempuan dapat juga 

berkiprah di sektor publik, akan tetapi tidak boleh meninggalkan 

kewajiban sebagai seorang Ibu. 
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