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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah  

1. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kata pemimpin dari rumusan tersebut mengandung makna luas, 

yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada 

suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktik organisasi kata 

memimpin, mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan, 

membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan, 

memberikan dorongan, memberikan bantuan dan sebagainya. 

Kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dan perlu diadakan 

dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial. Manusia tidak dapat 

hidup bermasyarakat sesuai kodratnya bila mereka melepaskan diri 

dari ketergantungannya pada orang lain. Hidup bermasyarakat 

memerlukan pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat 

menentukan arah atau tujuan yang dikehendaki, dan dengan cara 

bagaimana arah atau tujuan tersebut dapat dicapai (Suharsaputra, 2010: 

114). 

Kepemimpinan seseorang berperan sebagai penggerak dalam 

proses kerjasama antarmanusia dalam organisasi termasuk sekolah. 

Kepemimpinan menjadikan suatu organisasi dapat bergerak secara 
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terarah dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan 

sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan, untuk 

dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya 

agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan 

batin, serta merasa tidak terpaksa (Suharsaputra, 2010: 115). 

b. Teori-teori kepemimpinan 

1) Teori sifat/kompetensi 

Teori sifat menurut McShane dan Von Gilnow: 2005 

menyebutnya teori kompetensi, ini memandang bahwa sifat-sifat 

memainkan peranan penting dalam membedakan antara pemimpin 

dengan bukan pemimpin. Seorang pemimpin adalah mereka yang 

mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas, dan diantara para ahli 

terdapat perbedaan mengenai sifat-sifat tersebut.  

2) Teori perilaku 

Teori ini berpandangan bahwa kepemimpinan merupakan 

hal utama bagi kinerja, dalam hubungan ini kepemimpinan dilihat 

dari perilaku seseorang dalam menjalankan perannya sebagai 

pemimpin. Dalam pandangan teori perilaku ini menurut Robbins 

2003: 42, perilaku spesifik membedakan antara pemimpin dan 

bukan pemimpin.  Teori ini mencakup hasil studi michigan, studi 

Ohio, managerial grid/leadership grid, serta leader member 

Exchange Theory.  
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3) Teori kontingensi 

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa gaya 

kepemimpinan yang cocok tergantung pada situasi. Ini berarti 

bahwa seseorang pemimpin harus dapat menyesuaikan perilaku 

dan gayanya dengan situasi yang ada (Purwanto, 2009: 118).  

 

2. Kepemimpinan Kepala sekolah 

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik.  Bersifat 

kompleks karena sekolah sebagai organisasi didalamnya  terdapat berbagai 

dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan.  Oleh 

karena itulah sekolah sebagai organisasi  memerlukan tingkat koordinasi 

yang tinggi. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah.  

Kepala sekolah adalah seseorang yang menentukan  titik pusat dan irama 

suatu sekolah. Kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau 

pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga.  Sedang sekolah 

adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi 

pelajaran (Purwanto, 2009: 81). Menurut Mulyasa, 2011: 98) kepala 

sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu: 

a. Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik)        

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai educator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan disekolahnya. Menciptakan iklim 

sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, 

memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta 
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melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti team 

teching, moving class, dan mengadakan program akselerasi 

(acceleration) bagi peserta didik yang cerdas diatas normal. 

b. Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan memberi 

keterlibatan kepada seluruh tenaga kepependidikan dalam berbagai 

kegiatan yang menunjang program sekolah. 

c. Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator, harus memiliki 

kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi 

peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola 

administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, 

dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu 

dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang 

produktivitas sekolah. 

d. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka 

mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga 

seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian 

efesiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu 
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tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisi 

sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan 

sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan modern 

diperlukan supervisor khusus yang lebih independent, dan dapat 

meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan 

tugasnya. Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia 

harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian 

untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan 

pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di 

sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin) 

Kepala sekolah sebagai leader, harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

tugas.  Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai 

leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga 

kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan pengambilan 

keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. 

f. Kepala Sekolah Sebagai Inovator 

Kepala sekolah sebagai inovator harus memiliki  strategi yang 

tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, 

mencari gagasan baru,  mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan 
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teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan 

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. 

g. Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

Kepala sekolah sebagai motivator, harus memiliki strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan 

dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya.  Motivasi ini dapat 

ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana 

kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan 

berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar 

(PSB).  

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan pemimpin dalam tataran 

institusi organisasi sekolah  yang akan menentukan bagaimana kinerja 

organisasi secara keseluruhan, sedangkan guru adalah pemimpin dalam 

tataran teknis pembelajaran yang akan menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran guna menghasilkan output pembelajaran/pendidikan yang 

bermutu. (Purwanto, 2009: 81) 

Untuk meningkatkan kualitas, terdapat konsep problem solving 

yang bisa diterapkan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah 

yaitu menggunakan konsep siklus deming PDSA (plan, Do, Study, Act), 

yakni suatu pemetaan yang biasanya digunakan dalam perusahaan atau 

organisasi untuk memfokuskan manajemen kualitas dalam mencapai 

keunggulan kompetitif. Mereka menyebut pemetaan penyebarluasan 

kebijaksanaan (policy development) dalam siklus Deming PDSA sebagai 
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manajemen melalui kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa siklus 

Deming PDSA dapat diterapkan untuk membangun manajemen kualitas 

yang berorientasi pada visi, misi, dan prinsip-prinsip kualitas yang 

diterapkan melalui kepemimpinan kualitas (Gaspersz, 2002: 209). 

 

                       (Sumber Gambar: Metode siklus PDSA) 

Dari gambar di atas tampak bahwa perbaikan manajeman kualitas 

harus diawali dari adanya suatu perencanaan strategis yang mantap dan 

sesuai. Perencanaan strategis (strategic Planning) ini berhubungan dengan 

elemen plan (P) dari konsep Deming PDSA. Selanjutnya berdasarkan 

perencanaan strategis yang telah ditetapkan itu, dilakukan perubahan-

perubahan sistem mengikuti rencana strategis itu. Dalam hal ini 

dibutuhkan manajemen perubahan (change management) agar perubahan-

perubahan yang terjadi mampu dikelola secara efektif dan efisien. Elemen 

manajemen perubahan dalam dinamika perbaikan manajemen kualitas 

berhubungan dengan elemen Do (D) dari konsep deming PDSA. 

Selanjutnya melalui perubahan-perubahan berupa perbaikan kualitas terus-

menerus akan tercipta suatu kultur atau budaya perusahaan yang peduli 
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dan menempatkan kualitas sebagai tujuan utama dari perusahaan 

(corporate culture) dalam dinamika perbaikan manajemen kualitas 

berhubungan dengan elemen study (S) dari konsep Deming PDSA. Pada 

akhirnya untuk melaksanakan komitmen perbaikan manajemen kualitas 

dalam organisasi membutuhkan kepemimpinan kualitas (Quality 

Leadership) yang dalam hal ini sesuai dengan elemen act (A)  dari konsep 

Deming PDSA. Penerapan elemen-elemen dinamika perbaikan 

manajemen kualitas maupun konsep deming PDSA secara konsisten 

adalah penting untuk menghindari “penyakit” utama dalam manajemen 

yang diserang oleh virus NATO (No Action Talking Only) (Gaspersz, 

2002: 202). 

Dalam bahasa pengendalian kualitas, PDSA dapat diartikan 

sebagai proses penyelesaian dan pengendalian masalah dengan pola runtun 

dan sistematis. Secara ringkas, proses PDSA dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Plan (rencanakan) 

Artinya merencanakan sasaran (goal = tujuan) dan proses apa 

yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan 

spesifikasi tujuan yang ditetapkan.  

a. Perancanaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi  sasaran dan 

proses dengan mencari tahu hal-hal apa saja yang belum sesuai 

kemudian mencari solusi atau ide-ide untuk memecahkan masalah 

ini. Tahapan yang perlu diperhatikan, antara lain mengidentifikasi 
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pelayanan jasa, harapan dan kepuasan pelanggan untuk 

memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi.  Kemudian 

mendeskripsikan proses dari awal hingga akhir  yang akan 

dilakukan. Memfokuskan pada peluang peningkatan mutu (pilih 

salah satu permasalahan yang akan dselesaikan terlebih dahulu). 

b. Identifikasikan  akar peneyebab masalah. Meletakkan sasaran dan 

proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai 

dengan spesifikasi. 

c. Mengacu pada aktivitas identifikasi peluang perbaikan atau 

identifikasi terhadap cara-cara mencapai peningkatan  dan 

perbaikan. 

d. Terakhir mencari dan memilih penyelesaian masalah 

2. Do (kerjakan)  

Artinya melakukan perencanaan proses yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Ukuran-ukuran proses ini juga telah ditetapkan dalam 

tahap Plan. Dalam konsep Do ini kita harus benar-benar menghindari 

penundaan, semakin kita menunda pekerjaan maka waktu kita  

semakin terbuang dan yang pasti pekerjaan akan bertambah banyak. 

a. Implementasi proses. Dalam langkah ini, yaitu melaksanakan 

rencana yang telah disusun sebelumnya dan memantau proses 

pelaksanaan dalam skala. 

b. Mengacu pada penerapan dan pelaksanaan aktivitas yang 

direncanakan. 
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3. Study 

Artinya melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses serta 

melaporkan apa saja hasilnya. Kemudian mengecek kembali apa yang 

sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada atau 

masih ada kekurangan. 

a. Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan 

spesifikasi dan melaporkan hasilnya 

b. Dalam pengecekan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu 

memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran 

terhadap spesifikasi. 

c. Teknik yang digunakan  adalah observasi dan survei. Apabila 

masih menemukan kelemahan-kelemahan, maka disusunlah 

rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya. Jika gagal maka 

cari pelaksanaan lain, namun jika berhasil, dilakukan rutinitas. 

d. Mengacu pada verifikasi apakah penerapan-penerapan tersebut 

sesuai  dengan rencana peningkatan dan perbaikan yang 

diinginkan. 

4. Act (menindak lanjuti)  

Artinya melakukan evaluasi total  terhadap hasil sasaran dan 

proses dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata 

apa yang telah kita kerjakan masih ada yang kurang sempurna atau 

belum sempurna, segera melakukan action untuk memperbaikinya 

(Poerwanto, 2010: 1). 
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B. Kepemimpinan Perempuan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata perempuan diartikan “sama 

dengan wanita” perempuan yang dimaksud disini adalah perempuan yang 

mempunyai peran publik atau menduduki sebuah posisi sebagai pemimpin 

pendidikan dalam dalam hal ini adalah  sebagai kepala sekolah. 

Apabila ditinjau dari sejarah kepemimpinan perempuan di Indonesia, 

sebenarnya pemimpin perempuan cukup banyak seperti R.A.Kartini, Cut 

Nyak Dhien, Dewi Sartika, Rahmah El Yunussiyah, dan lain sebagainya. 

Mereka berusaha untuk mengajak kaum perempuan agar tidak hanya berada di 

wilayah domestik saja tetapi juga mampu bergerak di wilayah publik guna 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan (Junaidi, 

2014: 203-311). 

1. Pengertian Jender 

Dari segi etimologi, kata jender berasal dari bahasa Inggris 

”jender” yang berarti jenis kelamin. Pengertian etimologis ini lebih 

menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. 

Berdasarkan arti kata tersebut, jender sama juga dengan seks yang juga 

berarti jenis kelamin. Namun banyak dari para ahli yang meralat definisi 

ini. Artinya, kata jender tidak hanya mencakup jenis kelamin. Tapi lebih 

dari itu, analisis jender lebih menekankan lingkungan yang membentuk 

pribadi seseorang. Berikut ini pendapat dari para ahli tentang definisi 

jender adalah sebagai berikut: 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH ...,Iftitah Laily Ramadhani,FAI , PAI,  UMP 2017. 



 

 

16 

Dalam webster’s new world dictionary, Jender diartikan sebagai 

perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi 

nilai dan tingkah laku. Definisi ini lebih menekankan pada aspek kultural, 

bukan anatomis. Dalam Woman’s Studies encyclopedia dijelaskan bahwa 

Jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan 

(distinction) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional 

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat 

(Kadarusman, 2005: 19). Jender adalah pembedaan peran dan 

tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi 

sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat 

dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya tertentu dari satu jenis 

kelamin ke jenis kelamin lainnya (Shalahuddin, 2012: 9). Definisi ini juga 

meletakkan arti konsep gender yang dibentuk secara kultural. 

Definisi ini diperkuat secara sosiologis oleh Fakih, menurutnya 

Jender adalah sifat atau karakter yang telah melekat pada diri kaum laki-

laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural 

(Fakih, 2013: 8). Definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jender adalah 

sebuah konsep yang mengkaji tentang perbedaan laki-laki dan perempuan 

yang memang benar-benar dibentuk secara kultural yakni menurut nilai 

dan budaya masyarakat. 
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a. Perspektif Psikologis 

Menurut Borgatta (1984), Relasi jender dipahami  sebagai 

institusi sosial yang lebih besar seperti kelas sosial, hubungan hierarkis 

dalam organisasi dan struktur pekerjaan. Dalam pemahaman ini jender 

merupakan proses sosiologis yang dapat berubah sesuai dengan 

perubahan faktor-faktor pembentuknya (Kadarusman, 2005: 3). 

Kemudian dari pemahaman jender yang tereduksi, dalam 

perkembangannya mulai masuk pemahaman mengenai tradisi 

patriarkal. Dimana dalam hal ini relasi jender dipahami sama dengan 

relasi seks. Kerangka berfikir seks differences (perbedaan jender) pada 

akhirnya melahirkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. 

Asumsi ini memandang sifat kelelakian dan sifat keperempuanan 

sebagai perbedaan yang didasarkan kepada seks yang bersifat kodrati. 

Menurut Kourany (1992), Karakter maskulin dicitrakan agresif, 

kompetitif, rasional, memiliki fisik yang kuat, dan sebaliknya karakter 

perempuan dicitrakan pasif jiwa pengasuh, penerima, emosional, dan 

memiliki fisik yang lemah. Dengan demikian, peran subordinatif 

perempuan dipersepsikan sebagai kodrat Ilahi yang harus diterima apa 

adanya sebagaimana diterimanya identitas seks laki-laki atau 

perempuan bagi setiap manusia. Hal ini telah berlangsung sejak lama 

dan berstruktur dalam sistem sosial yang dikonstruksi melalui ajaran 

keagamaan (Fakih, 2013: 9). Kalau dilacak dari struktur keilmuan, 

maka pembahasan mengenai kodrat Ilahi merupakan wilayah 

pembahasan teologi.  
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b. Perspektif Islam 

Dalam tradisi Islam, membahas mengenai wacana dinamis 

pembacaan teks-teks keagamaan. Wacana dinamis ini terdapat dalam 

tradisi tafsir dan tradisi periwayatan hadis. Dalam penafsiran teks Al-

qur’an, misalnya ditemukan penafsiran patriarkal atas surat an-Nisaa’ 

ayat 34. Dalam menafsirkan ayat ini, para mufasir menyatakan bahwa 

tugas laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana 

pemimpin memimpin rakyatnya, yaitu dengan perintah, larangan, dan 

semacamnya (Kadarusman, 2005: 3). 

Berbeda halnya ketika menyorot dinamika perempuan sebelum  

zaman Rasulullah, masyarakat arab pra–Nabi adalah masyarakat 

patriarkal yang memandang perang sebagai asas kehidupan. Laki-laki 

dianggap sebagai simbol kekuatan yang berjasa besar dalam setiap 

peperangan. Karena alasan ini, peran laki-laki sangat dominan 

dibandingkan peran perempuan. Kedatangan Muhammad Saw. 

Mendorong perubahan yang radikal dan mendasar dalam pola interaksi 

laki-laki dan perempuan. Pola interaksi sosial masyarakat arab pra-

Nabi yang berpijak pada fanatisme suku dan kekuatan fisik berubah 

menjadi pola interaksi yang menjunjung tinggi kejujuran, perdamaian, 

egalitarianisme dan ketundukan kepada Allah Swt. semata. Hal ini 

didukung dalam Alquran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, 

pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan 

adalah sama (Fakih, 2013: 129). Beberapa ayat Alquran menyebutkan 
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bahwa perempuan sejajar dengan laki-laki seperti pada surat (An-Nahl: 

16: 97) dan ( naImrliA : 3: 195). Seharusnya dapat dipahami bahwa 

Allah Swt. tidak mendiskriminasi hamba-Nya. Siapa pun yang beriman 

dan beramal shaleh akan mendapat balasan yang sama atas amalnya.  

Kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih lebar 

dalam ruang sosial, pendidikan, politik, dan keagamaan dibandingkan 

pada masa pra-Islam. Dalam kondisi semacam itu perempuan memiliki 

andil yang cukup signifikan dalam memelihara dan menyebarkan 

ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari peran kaum perempuan dalam 

proses transmisi hadis. Tidak ada ajaran normatif Islam baik sunnah 

maupun Alquran yang menghalangi perempuan dalam mempelajari 

Islam dari Nabi atau meriwayatkan Hadis (Kadarusman, 2005: 53). 

Diantara kalam Allah Swt. yang menjelaskan bahwa 

diciptakannya perempuan dari unsur pria, sehingga pada dasarnya laki-

laki memiliki kelebihan daripada perempuan. Kelebihan ini 

selanjutnya menjadi tanggungjawab laki-laki untuk melindungi 

perempuan, dari segala kekurangan yang ada pada perempuan tidak 

menjadi alasan perempuan menjadi kehilangan derajatnya. 

Menurut Arista, (2015: 23-24) terdapat faktor kekuatan dan 

kelemahan dalam kepemimpinan perempuan yaitu sebagai berikut: 

a.  Faktor yang memperkuat potensi kepemimpinan perempuan 

1) Kebijakan yang memberi peluang kepada perempuan untuk 

berkiprah sebagai hasil perjuangan dari kaum yang concern 

mengangkat nasib, harkat, derajat, dan martabat kaum 
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perempuan,  meskipun belum mencapai optimal, seperti 

memperjuangkan quota 30% untuk perwakilan perempuan di 

lembaga legislatif. 

2) Terjadi peningkatan kesadaran terhadap potensi dan eksistensi 

perempuan secara berangsur-angsur pada sebagian kaum laki-

laki maupun perempuan, yang memberi suasana kondusif bagi 

kaum perempuan untuk dapat berkiprah secara lebih luas di 

masyarakat. 

3) Terdapat pengakuan negara secara berangsur-angsur terhadap 

potensi para perempuan dalam berbagai bidang. 

4) Desakan ideologi dunia yang terus menggulirkan penegakan 

hukum HAM serta demokratisasi. 

5) Terdapat sosok model perempuan sukses yang memotivasi 

perempuan untuk mengikuti jejak kesuksesannya. 

b. Faktor yang  memperlemah potensi kepemimpinan perempuan  

1) Terdapat akses negatif dari perempuan yang berkiprah di arena 

publik, terutama perempuan yang telah berkeluarga.  

2) Masih kuat keyakinan masyarakat atas stereotype perempuan 

yang disosialisasikan dalam pengasuhan anak secara turun-

temurun. 

3) Dominasi laki-laki secara historis dan politis. 

4) Akses perempuan terdapat posisi jabatan dan pekerjaan 

terbatas. 
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5) Ada perasaan ragu dan tidak percaya diri pada sebagian 

perempuan 

6) Terdapat keyakinan kaum laki-laki tersaingi oleh kaum 

perempuan. 

 

C. Kebijakan Lembaga Pendidikan 

1. Pengertian kebijakan pendidikan 

Kebijakan adalah terjemahan dari kata “wisdom” yaitu suatu 

ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang 

dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan 

tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia 

dapat perkecualian (Imron, 1996: 17).  

Kebijakan pendidikan meliputi seluruh sistem pendidikan mulai 

dari aktivitas departemen pendidikan nasional, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota dan legislatif yang menyertainya serta satuan 

pendidikan yang memerlukan kebijakan pendukung bertingkat. Kebijakan 

tersebut mencakup seluruh bidang operasi pendidikan pada semua tataran 

pengambil kebijakan (Sagala, 2009: 117). 

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara 

pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem 

pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai manager dan pemimpin 

adalah bertanggungjawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan 

kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. (Syafaruddin, 

2008: 117). 
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D. Lembaga Pendidikan Islam 

1. Lembaga Pendidikan Islam 

Lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang 

diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga sosial, baik yang 

permanen maupun yang berubah-ubah. Lembaga ini mempunyai pola-

pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur 

tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam 

naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum 

tersendiri. 

2. Prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam  

a. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang 

menjerumuskan manusia pada api neraka (QS. at-Tahrim: 6). 

b. Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah Swt. 

yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia 

dan di akhirat, sebagai realisasi cita-cita bagi orang-orang yang 

beriman dan bertakwa, yang senantiasa memanjatkan doa sehari-

harinya (QS. Al- Baqarah: 201; al-Qashash: 77). 

c. Prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar 

keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain 

saling  mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri pada 

Khaliknya. Keyakinan dan keimanannya  sebagai penyuluh terhadap 

akal budi yang sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya, bukan 
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sebaliknya, keimanan dikendalikan oleh akal budi (QS. Al-Mujadilah: 

11), 

d. Prinsip amar ma’ruf dan nahi munkar serta membebaskan manusia 

dari belenggu-belenggu kenistaan (QS. Ali-Imran: 104,110), dan 

e. Prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, daya rasa sehingga 

dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan 

daya cipta, rasa dan karsanya.  

3. Tanggungjawab lembaga pendidikan Islam 

Seorang ahli filsafat, antropologi dan fenomenologi beranama 

langeveld menyatakan bahwa yang beratanggungjawab atas 

penyelenggaraan pendidikan adalah: (1) lembaga keluarga yang 

mempunyai wewenang bersifat kodrati; (2) lembaga negara yang 

berwenang berdasarkan undang-undang; dan (3) lembaga Masjid yang 

mempunyai wewenang  berasal dari amanat Tuhan (Suyanto, 2008: 221-

224). 

 

E. Penelitian Terdahulu  

1. Sukarti dkk, Mewujudkan Budaya Sekolah Efektif Melalui Model 

Visionary Leadership oleh kepala sekolah Perempuan di Lingkungan 

Dinas Pendidikan kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang didukung oleh deskrptif kualitatif dengan teknik survey. 

Hasil penelitiannya adalah: 1) Temuan Umum; (a) Golden age kepala 

sekolah perempuan berada pada usian 41 sampai 50 tahun; (b) 

Pengembangan diri pada kesetaraan pendidikan sudah memadai dengan 
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pencapaian kelulusan strata 2 dengan jurusan yang relevan; (c) 

Pengalaman dalam pekerjaan sebagai guru memberikan bekal dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pemimpin; (d) Karakteristik individu yang 

rata-rata tegas dan humoris sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga; 

(e) Berbagai penghargaan diperoleh dari berbagai program 

kegiatansekolah. 2) Kepemimpinan visioner seorang perempuan, angka 

temuan menunjukkkan 54,2 % dari angka 100% seorang perempuan 

memerankan diri sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakteristik 

visioner, 3) Pembangunan budaya sekolah, angka temuan menunjukkan 

66,3% dalam pembangunan budaya sekolah. 4) Sekolah efektif, dengan 

dukungan kemampuan dalam kepemimpinan dan pengembangan budaya 

sekolah, maka dimungkinkan kearah sekolah efektif dapat dicapai. Angka 

54,6% menunjukkan bahwa batas tengah telah dicapai artinya soorang 

perempuan dapat mengembangkan sekolah efektif. 

2. Dennis haruna, Tesis dengan judul Model kepemimpinan perempuan 

dalam lembaga pendidikan Islam (Studi kasus di MTs Negeri 1 

Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

rancangan studi kasus.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Model 

kepemimpinan kepala sekolah perempuan di MTs Negeri 1 Yogyakarta 

menggunakan model kepemimpinan kontingensi fielder. 2) Kekuatan 

kepada sekolah perempuan di MTs Negeri 1 Yogyakarta adalah 

mempunyai jiwa yang tegas dalam menegakkan aturan sekolah, 

memilikikepribadian yang baik,memiliki kedisiplinan yang tinggi, terus 
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melakukan pembangunan sarana sekolah. Kelemahannya adalah sangat 

selektif terhadap guru dan pegawai, komunikasi ke Instansi Luar selain 

Dinas Pendidikan dan DEPAG jarang dilakukan. 

3. Arista Dwi saputri tentang kepemimpinan kepala sekolah perempuan 

dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan (studi multi kasus di 

MA Al- Ma’arif tulungagung dan SMKN 2 Boyolangu. (1) Bagaimana 

formulasi kebijakan kepala sekolah perempuan di MTs Muhammadiyah 

Purwokerto. (2) Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah 

perempuan di  MTs Muhammadiyah Purwokerto. (3) Bagaimana evaluasi 

kebijakan kepala sekolah perempuan di  MTs Muhammadiyah 

Purwokerto. (4) Bagaimana psikologi kepemimpinan kepala sekolah 

perempuan dalam menentukan kebijakan lembaga pendidikan di  MTs 

Muhammadiyah. Penelitian Ini Fokus pada proses menentukan keijakan 

dimulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi dan pengaruh atau 

peran psikologis kepala sekolah perempuan dalam menentukan kebijakan. 

Berdasarkan karya tulis skripsi  di atas memang telah ada penelitian 

yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, akan tetapi 

ada perbedaannya yaitu pada tempat penelitian. Yang dilakukan peneliti 

terdahulu yaitu studi multi kasus yang di lakukan di SMKN 2 Boyolangu dan 

di MA Al- ma’arif Tulungagung. Untuk itu penulis akan mencoba 

mengangkat penelitian tentang “kepemimpinan kepala sekolah perempuan 

dalam menentukan kebijakan Lembaga Pendidikan Islam dengan pendekatan 
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psikologis psiko-analisis yang akan dilakukan penelitian di satu lembaga MTs 

Muhammadiyah Purwokerto. 
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