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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepemimpinan perempuan saat ini sudah tidak asing lagi di dunia. Hal 

ini terbukti dengan tidak sedikitnya jumlah sosok perempuan yang berani 

untuk menjadi pemimpin di berbagai sektor. Penelitian membuktikan bahwa 

54,2% dari angka 100% seorang perempuan memerankan diri sebagai seorang 

pemimpin yang memiliki karakteristik visioner. Semantera itu dalam 

pembangunan budaya sekolah, temuan menunjukkan bahwa 66,3% 

keterlibatan perempuan dalam membangun budaya sekolah. Hal ini 

membuktikan bahwa kiprah perempuan dalam kepemimpinan di lembaga 

pendidikan tidak diragukan lagi (Sukarti, 2007: 17). Kepala sekolah adalah top 

leader atau pucuk pimpinan yang secara umum mempunyai tugas memimpin 

dan mengelola secara keseluruhan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. (Muflihin, 2015: 88). Kepala sekolah dalam memimpin 

hendaknya mempunyai visi yang baik diwujudkan dengan membuat 

kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh anggota yang dipimpinnya. 

Kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang 

memberikan pedoman pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki 

esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan merupakan kegiatan yang selalu kita jumpai dalam setiap kegiatan 
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kepemimpinan. Bahkan dapat dikatakan, bagaimana cara pengambilan 

putusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin menunjukkan bagaimana gaya 

kepemimpinannya (Purwanto, 2009: 67).  Hal ini sependapat dengan 

pandangan yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan itu ialah proses 

memilih suatu alternatif cara bertidak dengan metode yang efisien sesuai 

situasi (Salusu, 2006: 47).  

Lembaga pendidikan Islam saat ini sangat penting keberadaannya bagi 

terlaksananya proses pendidikan terutama di Indonesia. Madrasah Tsanawiyah 

yang berada di pusat kota purwokerto, di lingkungan Lembaga Pendidikan 

Islam mengembangkan pendidikan yang memadukan keunggulan antara 

keimanan,  keilmuan dan amal, juga memacu prestasi akademik dan non 

akademik sebagimana visi madrasah Tsanawiyah yang saat ini dipimpin oleh  

Dra. Rasiwen. 

Kebijakan-kebijakan yang dicetuskan putusannya dari pribadi sosok 

pemimpin perempuan yang sangat bertanggungjawab, tegas, dan memiliki 

loyalitas tinggi sehingga membawa MTs Muhammadiyah purwokerto sebagai 

lembaga pendidikan yang berkemajuan dan Islami. Seiring dengan 

perkembangannya, pemimpin madrasah ini selalu memperhatikan kemajuan 

lembaga, terutama perhatian kepada Siswa-siswi dalam menghadapi era 

globalisasi sekarang ini yaitu dengan mewajibkan seluruh siswa-siswi MTs 

Muhammadiyah Purwokerto untuk mengikuti kegiatan sekolah baik itu formal 

maupun ekstrakurikuler (seperti IPM, Pramuka, ke-IPMawatian, Tari, Qiro’, 
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dan Musik, yang dilakukan setiap hari jum’at) dan (kajian, jalan sehat, kerja 

bakti, pertemuan wali murid setiap hari sabtu) secara  bergantian. Dalam 

rangka mengembangkan keterampilan, minat dan bakat siswa melalui 

kegiatan-kegiatan tersebut serta mengembangkan budaya agamis dengan 

Shalat Dhuha dan tadarus sebelum memulai pelajaran. Dari pemaparan 

tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam kiprah perempuan dalam 

kepemimpinan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjawab semua persoalan 

tersebut, penulis ingin meneliti tentang “Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Perempuan Dalam Menentukan Kebijakan Lembaga Pendidikan Islam dengan 

pendekatan psikologis psiko-analisis (Studi Kasus  Di MTs Muhammadiyah 

Purwokerto)”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan paparan dalam konteks penelitian diatas, maka penelitian 

ini akan difokuskan pada aspek kepemimpinan kepala sekolah perempuan 

dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan di  MTs Muhammadiyah 

Purwokerto. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana formulasi kebijakan kepala sekolah perempuan di MTs 

Muhammadiyah Purwokerto?, 

2. Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah perempuan di  MTs 

Muhammadiyah Purwokerto?, 

3. Apakah kendala kebijakan kepala sekolah perempuan di  MTs 

Muhammadiyah Purwokerto?. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui formulasi kebijakan kepala sekolah perempuan di  MTs 

Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kepala sekolah perempuan di  

MTs Muhammadiyah Purwokerto. 

3. Untuk mengetahui kendala kebijakan kepala sekolah perempuan di  MTs 

Muhammadiyah Purwokerto. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan kontribusi 

positif dalam upaya untuk mempertahankan eksistensi perempuan dalam 

memimpin lembaga pendidikan serta mampu menambah khasanah 

keilmuan dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai penambah referensi pembaca yang berminat. 

b. Sebagai masukan terhadap kepala sekolah dalam memimpin lembaga 

pendidikan  sekolah. 
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