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KATA PENGANTAR 

Assalamu ‘alaikum war. wab. 

Alhamdu lillahi Rab al-‘alamin, berkat nikmat karunia-Nya-lah kami dapat 

menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian - - dengan judul “Kualitas 

Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan di Pondok Pesantren di Lombok 

Barat, hingga pelaporan. Ppada rencana awal, penelitian  dilakukan pada tiga 

wilayah di Lombok Barat, yaitu Gunung Sari, Lingsar, dan Kediri. Namun karena 

terjadinya bencana gempa bumi yang melanda, penelitian tidak jadi dilaksanakan 

di wilayah Gunung Sari. Oleh karena itu, madrasah yang diteliti hanya ada tujuh. 

Tentu saja sejak awal sampai rampungnya penelitian ini tidak terlepas dari 

bantuan banyak pihak, untuk itu lewat kesempatan ini peneliti ingin 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. LPPM UIN Mataram yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan tetap 

sabar menjawab berbagai pertanyaan teknis. 

2. Kemenag Lombok Barat yang membantu mengidentifikasi pondok 

pesantren yang memiliki kepala madrasah perempuan. 

3. Seluruh Pimpinan yayasan dan kepala madrasah dengan warga madrasah 

yang sangat welcome menerima peneliti dengan tim. 

4. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penelitian ini tentu saja masih belum terlalu sempurna, karenanya perlu 

dilanjutkan oleh peneliti lain. Untuk itu peneliti bersedia menerima saran dan 

masukan serta kritikan demi penyempurnaannya. Terima kasih. 

Wassalamu ‘alaikum war. wab. 

Mataram, 01 November 2018 
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RINGKASAN 

Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan dalam Lingkungan Pondok 

Pesantren di Lombok Barat NTB 

Nurhilaliati 

Kepemimpinan perempuan dalam lingkungan pondok pesantren menjadi 

sebuah fenomena yang menarik, karena dalam sepanjang sejarahnya sangat jarang 

perempuan berada di jajaran kepemimpinan pondok. Pondok pesantren  

merupakan representasi laki-laki. Untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki 

sebagai pemimpin pendidikan di pondok pesantren, tentu perempuan harus 

menunjukkan kualitas yang lebih baik dari laki-laki. 

Kajian  ini difokuskan pada upaya menilai kualitas dan memprediksi 

prospek kepemimpinan kepala madrasah perempuan di pondok pesantren di 

Kabupaten Lombok Barat. Menggunakan paradigma kualitatif-deskriptif, penulis 

berupaya mengungkapkan kualitas kepemimpinan perempuan berdasarkan 

persepsi, sikap, dan perilaku dari beberapa perempuan pada posisi jabatan kepala 

madrasah yang berada di lingkungan pondok pesantren, melalui wawancara dan 

observasi. 

Kajian ini menemukan bahwa Kepemimpinan kepala madrasah perempuan 

di pondok pesantren dapat dikategorikan memiliki kualitas yang cukup baik. 

Berdasarkan sembilan indikator yang digunakan, diketahui bahwa terdapat tujuh 

indikator yang muncul pada semua subjek penelitian yaitu kedewasaan emosional, 

objektif, perseptif, adaptasi, inisiatif, kreativitas, dan skill berkomunikasi. 

Indikator tanggung jawab tidak muncul secara maksimal pada satu subjek 

penelitian. Demikian juga indikator percaya diri. Kualitas ini dapat juga diukur 

dari capaian kepala madrasah yang meskipun tidak sebesar di pondok pesantren 

besar dan maju, namun telah membawa perubahan bagi kalangan internal maupun 

eksternal sekitar pondok. 

Perempuan memiliki prospek yang baik untuk berada di posisi pimpinan 

karena adanya kualitas. Namun prospek ini perlu didialogkan dengan konstruksi 

sosial yang beranggapan bahwa perempuan tidak terlalu mampu menjadi 

pemimpin. prospek ini dapat juga dilihat dari keberterimaan kepala madrasah 

perempuan yang cukup baik. Tidak ada penolakan terhadap pemimpin 

perempuan, dan tidak ada pembedaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki 

untuk menjadi pemimpin, selama memiliki kemampuan. Meskipun demikian, 

prioritas utama tetaplah milik anak keturunan dan keluarga langsung pendiri dan 

pemilik pondok pesantren. 

OUTPUT: laporan penelitian dummy buku dan artikel jurnal 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Budaya patriarkhi1 yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia,  telah 

melahirkan kenyataan dan persepsi yang berdampak terhadap pembedaan peran 

laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selama waktu yang 

amat panjang, anatomi biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan 

menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial keduanya. Laki-laki 

memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial 

dan produktif. Sementara perempuan yang mempunyai organ reproduksi, 

dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif. Streotipe yang 

ekstrim dalam pembedaan peran laki-laki dan perempuan tersebut telah 

mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan 

berbagai potensinya serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, 

bagi laki-laki, adanya streotipe tersebut merupakan kondisi yang dapat 

menguntungkan bahkan semakin melanggengkan posisi mereka vis a vis 

perempuan. 

Kajian/khazanah Fiqh Siya>sah mengungkapkan bahwa, seluruh ulama 

sepakat jika hak dan kewajiban politik dalam arti amar ma’ru>f nahi munkar 

menjadi milik laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Namun para ulama 

berbeda pendapat ketika memasuki wilayah politik praktis yang erat kaitannya 

dengan jabatan publik dan pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat 

                                                             

1 Selain budaya patriarkhi, faktor pemicu munculnya streotipe peran laki-laki dan perempuan 

adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya bersifat androsentris; bagi kalangan 

muslim, persepsi yang tidak tepat tentang makna ayat-ayat  Al-Qur’an dan hadis, yang dikaburkan 

oleh budaya dan mitos-mitos, telah membuat mereka mendudukkan peran laki-laki dan perempuan 

secara tidak proporsional. Fadilah Suralaga, “Pendahuluan”, dalam Tim Penulis PSW IAIN Syarif 

Hidayatullah, Pengantar Kajian Gender (Jakarta: PSW IAIN Syahid bekerjasama dengan McGill 

Project/IISEP, 2003),  2. 

 

  



luas.2 Lembaga semacam pondok pesantren, dapat dikategorikan sebagai lembaga 

publik yang dapat mempengaruhi masyarakat luas, sehingga terjadi perdebatan 

tentang apakah laki-laki saja yang diperbolehkan menjadi top leader di dalamnya, 

ataukah perempuan juga boleh memainkan peran aktifnya. Anggapan dan 

pendapat ini kemudian dicarikan dalil-dalil agama sebagai argumentasinya.   

Karena setiap pihak menginginkan kalau pendapatnya-lah yang dianggap paling 

baik  dan benar, maka muncullah ayat-ayat maupun hadis yang kesannya saling 

bertolak-belakang, sehingga membingungkan masyarakat awam.  

Dalil Al-Qur’an yang paling sering dijadikan argumen penolakan terhadap 

kepemimpinan perempuan adalah Surah Al-Nisa>: 34 “kaum laki-laki itu adalah 

pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka 

(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka....”;3 Surah Al-Baqarah: 228 “...akan 

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”;4 dan Surah Al-Ahza>b: 33 “Dan 

hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang  jahiliyah yang dahulu...”5  

Ayat pertama secara jelas menolak kepemimpinan perempuan.  Ayat 

kedua menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan.  Ini 

sekaligus meneguhkan kepemimpinan laki-laki dan menolak kepemimpinan 

perempuan.  Kemudian ayat ketiga membatasi ruang gerak perempuan pada empat 

arah dinding rumahnya.  Atas dasar inilah, keterlibatan perempuan dalam dunia 

publik, apalagi menjadi pemimpin sangat ditentang karena melewati batas wilayah 

yang diperuntukkan bagi perempuan.6 

                                                             

2 Badriyah Fayumi, “Argumen Agama atas Kepemimpinan Politik Perempuan”, dalam Badriyah 

Fayumi dkk., Isu-isu Gender dalam Islam (Jakarta: PSW UIN Syahid kerjasama dengan McGill 

ICIHEP, 2002), 2. 
3 Al-Qur’an, 05: 34. 
4 Ibid., 02: 228. 
5 Ibid., 33: 33 

6Lebih spesifik bagaimana kesenjangan gender dalam peran kepemimpinan di bidang pendidikan 

dan politik dapat dibaca dalam, Amany Lubis, “Gender Gap in Leadership Roles in the 

Educational and Political Fields”, dalam M. Atho Mudzhar dkk., Women in Indonesian Society: 

Acces, Empowerment, and Opportunity  (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2002),  43-63. 



Berdasarkan kaidah tafsir, terdapat dua pendapat mengenai bagaimana 

menempatkan asba>b al-nuzu>l: pertama, teks umum yang tersuratlah yang 

dijadikan pedoman, dan bukan sebab khusus (al-‘iba>rat bi ‘umu>m al-lafz}i la> 

bi khus}u>s} al-saba>b). Atas dasar ini, ayat-ayat di atas dijadikan dalil menolak 

kepemimpinan perempuan. Kedua, peristiwa dan konteks khusus yang 

melatarbelakangi turunnya ayatlah yang dijadikan pedoman, dan bukan teks yang 

tersurat (al-‘iba>rat bi khus}u>s} al-saba>b la> bi ‘umu>m al-lafz}i). Kaidah ini 

mempertimbangkan asba>b al-nuzu>l dalam memahami teks ayat, karena 

seringkali terjadi kesalahan pemahaman dan penerapan teks akibat tidak melihat 

konteks, padahal ayat-ayat dan hadis tidak turun di ruang hampa.  Ada dinamika 

sosial yang melingkupi ketika ayat atau hadis turun dan dikeluarkan.7 

Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa, meskipun secara 

kuantitas, jumlah perempuan yang menempati posisi sebagai pemimpin tidak 

sebanding dengan jumlah laki-laki, namun kualitas kepemimpinan mereka lebih 

disukai. Sebab perempuan yang menjadi pemimpin biasanya memiliki sikap 

transformasional, mengayomi, dan berbagi. Sedangkan laki-laki yang menjadi 

pemimpin pada umumnya memiliki sikap transaksional,8 struktural dan cenderung 

kaku.  Helgesen mengatakan bahwa terdapat perbedaan perempuan dan laki-laki 

dalam memimpin, di mana perempuan menunjukkan kualitas yang lebih baik. 

terutama dalam bidang bisnis.9 

Di Amerika telah terjadi peningkatan jumlah perempuan yang memiliki 

skill yang baik dalam kepemimpinan, dan faktanya mereka memiliki kelebihan 

dari laki-laki. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih efektif.    

                                                             

7 Ibid., 7-8. 
8Beberapa sumber yang dapat ditelusuri terkait perbandingan kepemimpinan perempuan dan laki-
laki semuanya mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan (terutama dalam bisnis) lebih efektif 

atau lebih baik dari kepemimpinan laki-laki, di antara sumber tersebut adalah: Sabastian Bailey, 

“Who Makes A Better: A Man or A Women”, dalam FORBES Media LLC, 2017, 

www.forbes.com, (10 April 2017). Bryan Krinzman, “A Review of Gender Leadership Styles: 

Common Traits in Men Vs. Women”, 12 Juni 2015, dalam howlround.com>women-s-leader, (10 

April 2017). Jon Kennard, “Insight: The Differences betwen Male and Female Leaders”, 13 Juni 

2012, (10 April 2017). www.business.insider.com, “Women are Better Leaders”, (13 April 2017). 

www.forbes.com>sites>2012/03, “Women are Better Leaders”, (13 April 2017). 

http://hbr.org>2012/03, “Women Better Leaders than Man?”, (13 April 2012). 
9Sally Helgesen, “The Female Advantage: Women’s Ways of Leadership”, dalam 

https://scholar.google.co.id, (12 April 2017).  

http://www.forbes.com/
http://www.business.insider.com/
https://scholar.google.co.id/


Meskipun demikian, tidak banyak orang menyukai dipimpin oleh perempuan.  

Kondisi ini menjadi kesulitan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dan 

berhasil dalam peran kepemimpinannya di lingkungan yang didominasi oleh laki-

laki.   

Pendapat Eagly ini didukung oleh beberapa jurnalis majalah dan surat 

kabar (dirangkum oleh Business Week) yang memiliki pendapat senada, seperti 

Sharpe: “.....what makes a leaders most effective and figuring out who’s got the 

right stuff, management gurus now know how to boost the odds of getting a great 

executive: Hire a female”.  Heffernan: “The future of business deppends on 

women”.  Conlin: “men could become losers in a global economy that values 

mental power of might”.10  

 Ini berarti bahwa perempuan kontemporer sekarang, memiliki kesiapan 

yang lebih baik untuk memimpin dan memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki. 

Hal ini selain karena tingkat pendidikan perempuan sudah sama dengan laki-laki, 

juga karena sudah terbuka kesempatan bagi mereka untuk mengaktualisasi diri, 

serta peningkatan keberdayaan perempuan yang sangat intens dilakukan dalam 

berbagai program pembangunan. 

Hasil penelitian yang menunjukkan kepemimpinan perempuan lebih baik 

dari laki-laki, dan fakta empiris bahwa ada beberapa perempuan yang menjadi 

pimpinan tertinggi pada lembaga eksekutif, atau perempuan telah memasuki 

lembaga yudikatif dan lembaga legislatif, tidak berbanding lurus dengan  

pandangan dan perlakuan sebagian masyarakat yang masih menganggap remeh 

kemampuan perempuan. Pandangan dan perlakuan ini dapat ditemukan pada siapa 

saja yang tidak memiliki keterbukaan sikap dalam menerima perbedaan dan 

kelebihan yang dimiliki oleh pihak lain terutama laki-laki terhadap perempuan. 

Tidak juga memandang tempat di mana seseorang beraktivitas, bisa di lembaga 

pendidikan, birokrasi, organisasi dan sebagainya. Demikian juga tidak terlalu 

ditentukan oleh seberapa tinggi atau di mana seseorang menempuh pendididkan. 

 

                                                             
10Alice H. Eagly, “Female Leadership Advantage and Disadvantage: Resolving the Contradiction”, 

dalam onlinelibrary.wiley.com, (12 April 2017). 



Isu peningkatan kedudukan dan peranan perempuan mulai digalakkan di 

berbagai belahan dunia, seiring banyaknya kerugian akibat pengekangan 

pengembangan potensi kaum perempuan. Dalam skala internasional, telah banyak 

upaya yang telah dilakukan dan terus-menerus dievaluasi, mulai dari program 

WID (women in development) yang diubah menjadi WAD (women and 

development) dan kemudian dikembangkan menjadi pendekatan GAD (gender 

and development).  Pendekatan terakhir menempatkan kaum perempuan sebagai 

partisipan aktif dan agen dalam pembangunan. 

Skala Nasional Indonesia dan skala lokal Provinsi NTB menunjukkan, 

dampak dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan 

kedudukan dan peranan perempuan, telah membawa kemajuan yang cukup 

signifikan, meskipun masih banyak dijumpai kasus subordinasi, diskriminasi, 

marjinalisasi, streotipe, beban kerja ganda dan kekerasan terhadap perempuan. 

Meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan di NTB misalnya dibuktikan 

dengan semakin meningkatnya derajat hidup dan angka partisipasi kaum 

perempuan dalam berbagai bidang pembangunan: pendidikan, kesehatan, 

ekonomi.11 

Sementara itu, pondok pesantren12  secara faktual saat ini tengah 

menunjukkan peran pendidikan, sosial, dan dakwah yang semakin kuat, besar dan 

                                                             
11www.ntbprov.go.id;www.suarantb.com/2013/5/11/wilayah/mataram;lomboknews.com 

/2009/01/17/ntb-peduli-pembangunan-manusia-menengah-bawah/,  (12 Agustus 2012). 

12 Definisi pondok pesantren yang dikemukakan oleh para ahli bermacam-macam. Abdurrahman 

Wahid, mendefinisikan pondok pesantren sebagai tempat di mana santri hidup. Babun Suharto, 

Dari Pondok pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pondok pesantren di Era Globalisasi 

(Surabaya: Imtiyaz, 2011), 9. Prasodjo mendefinisikan pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non-klasikal di mana kiai atau ustadz 

mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam 
bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan dan para santri umumnya tinggal di pondok pesantren 

tersebut. Soedjoko Prasodjo, Profil Pondok pesantren (Jakarta: LP3ES, 1982), 6. Sementara 

menurut Dhofier, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk 

mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pengertian tradisional di sini 

yaitu bahwa lembaga ini hidup sejak ratusan tahun yang lalu dan telah menjadi bagian yang tidak 

bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam Indonesia, serta telah mengalami perubahan sesuai 

perjalanan hidup masyarakat. Zahahsyari Dhofier, Tradisi Pondok pesantren (Jakarta: LP3ES, 

1994), 3. Berdasarkan pandangan di atas, jelaslah bahwa pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang genuine Indonesia, untuk mendidik dan mengajarkan kepada para santri, 

ilmu-ilmu agama Islam yang berasal dari kitab-kitab  klasik, dilakukan oleh para kiai atau ustadz  

http://www.ntbprov.go.id/
http://www.suarantb.com/2013/5/11/wilayah/mataram


penting. Terbukti makin menjamurnya kemunculan pondok pesantren dengan 

berbagai corak, nama, sistem dan tingkatan pendidikan, bukan hanya di pedesaan 

tetapi juga di perkotaan. Minat para orang tua untuk mengirimkan putra-putrinya 

ke pondok pesantren juga semakin meningkat, termasuk di kalangan elit 

masyarakat.  

Dari hasil pengamatan dan kajian para pakar dan pemerhati pendidikan, 

keunggulan sistem pendidikan pondok pesantren ini telah diakui. Produk 

pendidikan pondok pesantrenpun kini telah banyak bermunculan menjadi tokoh 

penting dalam berbagai sektor pembangunan, dan terbukti mampu memberi 

kontribusi sangat besar bagi sejarah bangsa.13 Ditambah lagi dengan adanya 

pengakuan persamaan (akreditasi) pendidikan pondok pesantren oleh dunia 

pendidikan luar negeri, dan jalinan kerjasama antara pondok pesantren dengan 

dunia internasional yang terus terjalin mulus. Sehingga tidaklah mengherankan 

jika banyak tokoh-tokoh internasional berminat menjadikan pondok pesantren 

sebagai objek penelitian mereka, bersamaan dengan meningkatnya minat santri-

santri mancanegara untuk belajar di pondok pesantren.  

Pondok pesantren, sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia, dapat dikatakan sebagai lembaga yang sangat unik. Pertama, Pondok 

pesantren, sebagaimana yang dikatakan Wahid,14  merupakan sebuah sub-kultural 

karena: Eksistensi pondok pesantren sebagai sebuah lembaga yang menyimpang 

dari pola kehidupan umum masyarakat di sekelilingnya; terdapatnya sejumlah 

penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pondok pesantren; 

berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pondok 

pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya; adanya daya tarik keluar, sehingga 

memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pondok pesantren sebagai 

alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri; dan 

berkembangnya suatu proses pengaruh-mempengaruhi dengan masyarakat di 

                                                                                                                                                                       
dengan metode tertentu. Tujuan umum pendidikan pondok pesantren adalah tafaqquh fiddin 

(memahami agama) dan membentuk moralitas umat. 

13 Sebut misal, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Amin Abdullah, dan lain-lain.  

14 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi  (Yogyakarta: LkiS, 2010),  1-3. 



luarnya, yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai yang secara 

universal diterima kedua belah pihak. 

Hal unik dan menarik lainnya yang terbaca dari pondok pesantren yaitu, 

kepemimpinan pendidikan yang pada umumnya selalu memposisikan laki-laki 

sebagai pucuk pimpinan maupun jajaran pimpinan. Keadaan ini sadar atau tidak 

akan membangun opini, bahwa pondok pesantren “tidak ramah” perempuan, 

dalam arti tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk  

mengembangkan potensi dan “mencoba” kemampuannya dalam memimpin 

lembaga pendidikan  semacam pondok pesantren. 

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, dengan 

demikian, masih menyisakan problem mendasar yang terkait dengan isu keadilan 

dan kesetaraan gender terkait pemberian kesempatan yang sama kepada laki-laki 

dan perempuan untuk memimpin. Contoh kasus kesenjangan gender di pondok 

pesantren adalah, kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan tanggung jawab 

antara perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan, pengambilan kebijakan, 

sistem manajerial, proses pembelajaran, materi ajar, serta pemanfaatan fasilitas 

yang tersedia.15 

Budaya pondok pesantren yang “me-lelaki” ini, dengan sendirinya akan 

membentuk opini bahwa “tidak (kurang) lumrah” ketika ada perempuan yang 

“mem-pondok pesantren”.  Sepanjang sejarah pondok pesantren,  peran 

perempuan terkait institusi ini hanyalah sebagai “Bu Nyai”,  yang berkedudukan 

sebagai istri atau ibu dari Tuan Guru atau Kiai.  Dalam kedua posisi tersebut, 

perempuan hanya memiliki ruang gerak yang terbatas dan tidak memiliki 

kewenangan dalam mengaktualisasi potensi dirinya. Betapa pun besar peran yang 

dimainkan oleh “Bu Nyai” tadi, tidak lantas akan mengubah anggapan masyarakat 

tentang ketokohan perempuan di lembaga ini. Capaian apapun yang dihasilkan 

perempuan, jika seperti ini, akan selalu dikait-lekatkan dengan siapa bapaknya, 

siapa suaminya, atau siapa keluarganya (dengan penekanan pada garis keturunan 

laki-laki). 

                                                             
15 Mufidah, Bingkai Sosial Gender (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), 20. 



Di wilayah Lombok Barat NTB, jumlah pondok pesantren aktif (dalam 

pengertian yang beragam) yang terdata adalah sebanyak 77 buah,16 dan jumlah 

madrasah (di luar madrasah negeri) berdasarkan jenjangnya adalah, MI 95 buah, 

MTs 109 buah, dan MA 73 buah.17 Seperti umumnya pondok pesantren lain di 

tanah air, hampir semua pondok pesantren di daerah ini digagas, didirikan, 

dikelola, dan diasuh oleh tuan guru atau kiai yang laki-laki. Penulis belum 

mendapatkan data terpilah gender yang memadai, dari sekian banyak madrasah 

tersebut berapa yang dipimpin perempuan dan berapa yang dipimpin laki-laki.18  

Kenyataan ini tentu saja akan berdampak pada kebijakan yang tidak responsif 

gender. 

Memang ada empat pondok pesantren Nahdatul Wathan (NW), yaitu yang 

berbasis di Pancor dan berbasis di Anjani Lombok Timur,19 yang dilekat-kaitkan 

dengan perempuan, namun keterlibatan keduanya penulis anggap sebagai sesuatu 

yang taken for granted dan keadaan yang wajar serta tak terhindarkan, mengingat 

mereka adalah putri pendiri organisasi sosial keagamaan terbesar di Lombok dan 

alasan lain yang bisa saja bersifat politis-strategis.  

Dua pondok pesantren lainnya yang juga berafiliasi dengan Nahdatul 

Wathan,  yaitu Raudhatul Muslimin yang berlokasi di Kayangan Gunung Sari, 

dan pondok pesantren Nahdatul Wathan Wanasaba Lombok Timur. Sama halnya 

                                                             
16 www.penmadlotim.com/2015/06/daftar-pondok-pesantren-aktif-provinsi-html. (4 Oktober 
2017). 
17 Penmadlobar,madrasah.id/data-ra-madrasah (4 Oktober 2017).  
18 Memang ada empat pondok pesantren Nahdatul Wathan (NW), yaitu dua yang berbasis di 

Pancor dan berbasis di Anjani Lombok Timur,18 yang dilekat-kaitkan dengan perempuan. Namun 

keterlibatan keduanya penulis anggap sebagai sesuatu yang taken for granted dan keadaan yang 

wajar serta tak terhindarkan, mengingat mereka adalah putri pendiri organisasi sosial keagamaan 

terbesar di Lombok dan alasan lain yang bisa saja bersifat politis-strategis. Dua pondok pesantren 

lainnya, yaitu Raudhatul Muslimin yang berlokasi di Kayangan Gunung Sari, dan pondok 

pesantren Nahdatul Wathan Wanasaba Lombok Timur. Sama halnya dengan kedua putri Tuan 

Guru yang disebut atas, Hajjah Salamatul Aslamiyah (Kayangan) dan Hajjah Marhammah 

(Wanasaba) juga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam keberlangsungan pondok 
pesantrennya masing-masing. Namun, keduanya hanya berperan sebagai pendamping dari Tuan 

Guru yang menjadi suaminya dan pimpinan pondok pesantren tersebut. Fathurrahman, 

Wawancara, Mataram, 8 Agustus 2017. 

19 Terdapat perbedaan versi terkait perpecahan NW sehingga ada yang berbasis di Pancor (dengan 

Hj. Rauhun sebagai tokohnya) dan ada yang berbasis di Anjani (dengan Hj. Raihanun sebagai 

tokohnya). Demi menghindari bias, maka di sini tidak dikemukakan faktor penyebab perpecahan 

tersebut. 
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dengan kedua putri Tuan Guru yang disebut atas, Hajjah Salamatul Aslamiyah 

(Kayangan) dan Hajjah Marhammah (Wanasaba) juga memiliki peranan yang 

sangat signifikan dalam keberlangsungan pondok pesantrennya masing-masing. 

Namun, keduanya hanya berperan sebagai pendamping dari Tuan Guru yang 

menjadi suaminya dan pimpinan pondok pesantren tersebut.20 Ini menunjukkan 

bahwa, meskipun perempuan memiliki peran penting, namun mereka belum 

memiliki wewenang sepenuhnya dalam mengelola pondok pesantren. 

Informasi awal yang diperoleh dari kantor Kementerian Agama (Kemenag) 

Lombok Barat, diketahui bahwa ada beberapa pondok pesantren yang memiliki 

madrasah yang dipimpin oleh perempuan. Madrasah yang dimaksud adalah MA 

As-Sulami Langko Lingsar, Mts As-Sulami Langko Lingsar, MTs Attarbiyah 

Addiniyah Gersik Kediri (al-Amin), MTs NW Selaparang Putri Kediri, MI Nurul 

Hakim Kediri, dan MA Darunnajah Duman Lingsar. MI Yusuf Abdul Satar 

Kediri.21  

Membandingkan data ini dengan data terkait jumlah keseluruhan pondok 

pesantren dan madrasah yang ada di dalamnya, menggiring pada sebuah asumsi 

bahwa terkait kepemimpinan, pondok pesantren masih jauh dari kata responsif 

gender, karena dari dua ratus lebih madrasah yang ada, hanya delapan madrasah 

yang dipimpin oleh kepala madrasah perempuan. Tentu saja, ini menjadi sebuah 

ironi, mengingat gencarnya program nasional maupun internasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dalam segala bidang. 

Seiring itu, pertanyaan juga pasti terlontar, siapakah atau apakah biang keladi 

munculnya ironi tersebut. Apakah laki-laki atau perempuan ?  

Fenomena kepemimpinan perempuan dalam konteks pendidikan, sementara 

itu, memang telah menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti lebih jauh. Studi 

yang dilakukan Coleman22  menunjukkan, bahwa para kepala sekolah dan para 

manajer senior perempuan di Inggris dan Wales, mengindikasikan kecenderungan 

berperilaku model kepemimpinan transformatif dan partisipatif. Studi lainnya 

                                                             
20Fathurrahman Mukhtar (Dr), Wawancara, Mataram, 8 Mei 2017.  
21 Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat, Dokumentasi, Gerung, 27 April 2018. 
22 Tony Bush & Marianne Coleman, Leadership and Management in Education, terj. Fakhrurrozi 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 50. 



tentang para kepala guru dan kepala sekolah perempuan di Amerika Serikat, 

Inggris Raya, Australia, Selandia Baru dan Kanada menunjukkan bahwa mereka 

tampil bekerja secara kooperatif dan memberdayakan koleganya serta 

memfungsikan team work secara efektif. 

Jirasinghe dan Lyons,23 mendeskripsikan tentang kepribadian pemimpin 

perempuan sebagai sosok yang lebih supel, demokratis, perhatian, artistik, 

bersikap baik, cermat dan teliti, berperasaan dan berhati-hati. Selain itu, mereka 

cenderung menjadi sosok pekerja tim, lengkap dan sempurna. Mereka juga 

mengidentifikasi diri dan mempersepsi dirinya sebagai sosok yang lebih rasional, 

relaks, keras hati, aktif dan kompetitif.  

Melihat perbedaan dan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pemimpin 

perempuan dibanding pemimpin laki-laki, ini menjadi salah satu indikator bahwa 

perempuan harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan 

potensi kepemimpinan yang ada pada dirinya. Sehingga ke depan, kepemimpinan 

perempuan juga dapat dijadikan sebagai salah satu model yang dapat diterapkan 

dalam dunia kepemimpinan, bukan semata-mata karena keharusan yuridis, namun 

karena kelebihan dan kemampuannya. 

Kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat serta adanya kelebihan yang 

ditunjukkan oleh kepemimpinan perempuan sebagaimana paparan di ataslah yang 

melatarbelakangi peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Kualitas 

Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Barat” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana kualitas kepemimpinan kepala madrasah perempuan di pondok 

pesantren di Kabupaten Lombok Barat? 

2. Bagaimana prospek kepemimpinan kepala madrasah perempuan di pondok 

pesantren di Kabupaten Lombok Barat? 

 

                                                             
23 Dilum Jirasinghe and Geffrey Lyons, The Competent Head: A Job analysis of Head’s Task and 

Personality Factors (Amazon: Routledge, 1996), 75. 



C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menilai kualitas kepemimpinan kepala madrasah perempuan di pondok 

pesantren di Kabupaten Lombok Barat. 

2. Memprediksi prospek kepemimpinan kepala madrasah perempuan di pondok 

pesantren di Kabupaten Lombok Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoretis dan secara 

praktis. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wacana 

terkait kepemimpinan kepala madrasah perempuan di lingkungan lembaga 

pendidikan Islam (pondok pesantren). Sementara secara praktis, hasil penelitian 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Lembaga pendidikan Islam. Hasil penelitian dapat memberikan informasi 

sekaligus alternatif bagi lembaga pendidikan Islam, bahwa perempuan 

memiliki kualitas kepemimpinan yang dapat diandalkan, bahkan melebihi 

laki-laki. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung di lembaga 

pendidikan Islam dapat diarahkan pada penyiapan calon-calon pemimpin 

yang berprespektif keadilan dan kesetaraan jender. 

2. Pemangku Kepentingan. Dengan mengetahui kualitas kepemimpinan 

perempuan, maka pemangku kepentingan dapat meningkatkan kerjasama, 

partisipasi, dan dukungannya terhadap kepemimpinan perempuan di lembaga 

pendidikan Islam. 

3. Pemerintah. Hasil penelitian memberikan informasi terkait data terpilah 

jender, sehingga membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang 

mendukung kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam, serta 

memberikan kesempatan yang sama dan memperlakukan pemimpin 

perempuan dan laki-laki secara setara. 

 



BAB II 

LANDASAN PERSPEKTIF 

E. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marhumah (PSG UIN Yogyakarta)24 

memberikan gambaran tentang konstruksi gender yang terbangun di 

pondok pesantren, tidak terlepas dari peran sentral dan dominasi kiai 

sebagai pimpinan pondok pesantren yang membentuk bangunan 

pengetahuan yang ada di pondok pesantren. 

2. Disertasi berjudul “kepemimpinan pada Pondok pesantren (Studi Resistensi 

Bu Nyai terhadap Patriarkhi di Kediri)” yang ditulis oleh Noer Chalida.25 

Penelitian kualitatif dengan pendekatan resistensi ini bertujuan menemukan 

realitas patriarkhi dalam pondok pesantren serta resitensi bu nyai atas 

dominasi kyai atas kepemimpinan pondok pesantren. Hasil yang ditemukan 

adalah: pertama, budaya patriarkhi dalam pondok pesantren tidak terlepas 

dari sejarah awal berdirinya. Kedua, dominasi kyai atas kepemimpinan 

pondok pesantren menimbulkan dua tipologi resistensi dari kalangan 

perempuan (nyai), yaitu resistensi idealis-dialogis yang mengupayakan 

adanya keterbukaan dan kesadaran dari laki-laki (kyai), serta tidak harus 

menunjukkan gerakan perlawanan dengan aksi nyata, dan resistensi idealis-

praktis yaitu resistensi yang bukan saja melalui dialog atau wacana, namun 

lebih menekankan pada gerakan perlawanan dengan aksi nyata. 

3. Disertasi Mariatul Qibtiyah Harun A.R., berjudul “Kepemimpinan 

Perempuan (Peran Perempuan dalam Jejaring Kekuasaan di Pondok 

pesantren Aqidah Usymuni Terate Pandian Sumenep)”, menemukan tiga 

hal: pertama, proses kepemimpinan dan kuasa perempuan di pondok 

pesantren; kedua, peran kepemimpinan perempuan di pondok pesantren, 

dan ketiga, tipologi dan hasil kepemimpinan perempuan di pondok 

pesantren. Disertasi ini mengkaji kedua tokoh di balik pondok pesantren, 

                                                             

24 Ema Marhumah, Konstruksi Gender di Pondok pesantren: Studi Kuasa Kiai atas Wacana 

Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2010). 
25 Noer Chalida, “Kepemimpinan pada Pondok pesantren (Studi Resistensi Nu Nyai terhadap 

Patriarkhi di Kediri)”, (Disertasi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 



yaitu Aqidah Usymuni dan Dewi Khalifah. Pondok pesantren Aqidah 

Usymuni yang diberi nama senada dengan pendirinya, menunjukkan 

kekuasaan perempuan yang mampu membalikkan kuasa laki-laki yang 

dominan. Konsep dan strategi kekuasaan yang digunakan adalah konsep 

Foucault. Dengan kekuatan keturunan dan lingkungan membuat sistem 

kepemimpinan campuran dimainkan untuk menguasai ruang kekuasaan. 

Kenyataan ini mengubah mindset bahwa menjadi Nyai tidak harus menjadi 

istri kyai. Penggunaan nama kekerabatan dengan laki-laki (Usymuni) 

adalah semata-mata strategi memperjuangkan pondok pesantren dan 

bernegosiasi pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan lain. 

4. Tulisan Hussin Hesaje dkk. dalam  American Journal of Scientific 

Research,26 dengan mengutip pendapat dari berbagai buku, mengemukakan 

bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kepemimpinan perempuan dan 

laki-laki. Pemimpin perempuan memiliki beberapa kelebihan dari 

pemimpin laki-laki seperti, perempuan memiliki kualitas transfomational 

lebih dari laki-laki; perempuan adalah “pembaca” emosi yang baik, cepat 

dan mudah; perempuan “selalu ada” untuk bawahannya pada situasi 

apapun; perempuan lebih kreatif karena mereka lebih empati; perempuan 

lebih baik dalam manajemen konflik, karena mereka memiliki kemampuan 

mendengar dan berkomunikasi yang baik, serta menunjukkan toleransi dan 

empati yang baik pula; perempuan melihat kepemimpinan sebagai fasilitas, 

sedang laki-laki melihatnya sebagai memimpin; laki-laki bersifat otokratis, 

karena lebih percaya dengan kekuatan dari otoritas dan posisi 

organisasiyang mereka miliki sendiri, sementara perempuan bersifat 

demokratis dan partisipatori, mereka selalu membagi kekuasaan dan 

informasi dengan bawahannya. 

                                                             
26Hussin Hejase, dkk., “Female Leadership: An Exploratory Research from Lebanon”, dalam 

American Journal of Scientific Research ISSN 2301-2005nIssue 86 March, 2013, 28-52, 

http://www.americanjournalofscientificresearch.com, (25 April 2014).  
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Catherine Hill, dkk.,27 penelitian ini 

mengajukan empat pertanyaan: what is the gender gap? What explain it? 

What is strategies heve already helped narrow the leadership gap? And 

what can we do about it now? Dikatakan bahwa tidak ada “pengalaman 

perempuan” yang bersifat monolitik, karena mereka selalu memiliki ras dan 

etnis. Membahas tentang gender tanpa merujuk pada ras dan etnis bisa 

terjebak pada simplifikasi dan misleading. Faktor lain yang membentuk 

pengalaman perempuan adalah status sosial ekonomi, status disabilitas, 

orientasi seksual, identitas gender, dan usia. Gender gap, jika tidak melalui 

perbuatan nyata,  tidak dapat diselesaikan melalui waktu. Representasi 

perempuan dalam kepemimpinan tidak dapat meningkat tanpa perubahan 

besar dalam kultur, kebijakan, dan implementasinya pada organisasi tempat 

perempuan belajar dan bekerja. 

6. Tulisan Vanessa Urch Druskat28 yang mencoba memaparkan perbedaan 

gender dalam kepemimpinan transformasional dan transaksional, serta pada 

model yang mana perempuan dan laki-laki memiliki kecenderungan 

perilaku. Nilai-nilai (yang dianut) perempuan dan relasinya dengan 

kepemimpinan transformasional dan transaksional, memiliki pengaruh 

terhadap perilaku kepemimpinan. Teori dan hasil penelitian menunjukkan 

betapa  konteks organisasi tradisional dapat mengontrol karakteristik gaya 

kepemimpinan perempuan. Perempuan lebih demokratis, lebih berorientasi 

interpersonal, serta dalam kondisi tertentu tidak banyak berorientasi 

penugasan. Dengan demikian model kepemimpinan perempuan cenderung 

lebih transformasional, sedangkan model kepemimpinan laki-laki 

cenderung lebih transaksional. 

                                                             
27Catherine Hill, dkk., Barriers and Bias; The Status of Women in Leadership (Washington, DC: 

AAUW, 2016).  
28Vanessa Urch Druskat, “Gender and Leadership Style: Transformational and Transactional 

Leadership in The Roman Catholic Church”, dalam Leadership Quarterly 5 (2), 99-119, ISSN: 

1048-9843, (20 Maret 2016).  



7. Tulisan dari Jirasinghe dan Lyons29 yang mendeskripsikan tentang 

kepribadian pemimpin perempuan sebagai sosok yang lebih supel, 

demokratis, perhatian, artistik, bersikap baik, cermat dan teliti, berperasaan 

dan berhati-hati. Selain itu, mereka cenderung menjadi sosok pekerja tim, 

lengkap dan sempurna. Mereka juga mengidentifikasi diri dan mempersepsi 

dirinya sebagai sosok yang lebih rasional, relaks, keras hati, aktif dan 

kompetitif. 

8. Disertasi Nurhilaliati di UIN Sunan Ampel Surabaya (2018) berjudul 

“Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi 

Kasus di Pondok Pesantren al-Kautsar Ranggo Pajo Dompu NTB)”, 

menemukan bahwa perempuan mampu menggagas, mendirikan, 

mengelola, mengembangkan, dan memimpin pondok pesantren di tengah 

budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak memiliki 

kemampuan yang setara dengan laki-laki, bahkan oleh keluarganya sendiri. 

Kondisi tidak biasa ini terjadi karena pendiri pondok ini berkeyakinan 

bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk 

mewujudkan kebaikan di muka bumi. Jadi, permasalahannya adalah siapa 

yang mampu, bukan jenis kelamin apa. Selain kepemilikan visi, perempuan 

memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki dalam mengelola pendidikan, 

yaitu ketelatenan, kesabaran, kasih sayang dan sebagainya.30 

Penelitian ini melanjutkan tema yang sudah ada sebelumnya terkait 

kepemimpinan (perempuan). orisinalitas kajian ini terletak pada upaya identifikasi 

kepala madrasah perempuan di pondok pesantren dan pemaparan kspek 

kepemimpinan perempuan di wilayah kabupaten Lombok Barat. 

 

F. Kepemimpinan: sebuah Kajian Teori 

                                                             

29 Dilum Jirasinghe and Geffrey Lyons, The Competent Head: A Job analysis of Head’s Task and 

Personality Faktors (Amazon: Routledge, 1996). 
3030 Nurhilaliati  “Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Al-Kautsar Ranggo Pajo Dompu NTB)”, (Disertasi - - UIN Sunan Ampel, 

Surabaya: 2018). 



Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen, karenanya 

memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, 

pemimpin merupakan faktor penentu keberhasilan ataupun kegagalan suatu 

organisasi. Kepemimpinan yang akan mencapai keberhasilan tentu saja yang 

memiliki kualitas yang baik, yaitu yang mampu mengelola dan menggerakkan 

organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen modern, serta bersedia 

memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat 

luas.31  Peranan penting dan kerumitan seputar permasalahan kepemimpinan, telah 

menjadi perbincangan yang tiada akhir, satu di antaranya adalah tentang konsep 

kepemimpinan. 

Konsep kepemimpinan merupakan fenomena interaksi sosial yang sangat 

kompleks dan terus-menerus mengalami perubahan serta perkembangan. Menurut 

Bush dan Coleman,32 kebanyakan tulisan terkait kepemimpinan  diangkat dari 

kultur Barat, terutama kultur Amerika Utara. Meskipun demikian, ditemukan 

bahwa konsep kepemimpinan dipamahi secara berbeda  pada kultur yang berbeda. 

Sehingga diperlukan banyak upaya untuk mempelajari dan memahami 

kepemimpinan dari sudut pandang kultural.  Kepemimpinan, selain itu, juga 

didefinisikan menurut pandangan pribadi para peneliti. Tanpa bermaksud 

melakukan reduksi dan simplifikasi, di sini hanya dikemukakan beberapa konsep 

kepemimpinan yang telah berlaku umum. 

Kepemimpinan, secara etimologi, berasal dari kata dasar pemimpin.  Dalam 

Bahasa Inggris, kepemimpinan dimaknai leadership, yang berasal dari kata dasar 

leader yang berarti pemimpin dan akar katanya to lead yang memiliki beberapa 

arti: bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat 

                                                             

31 Veithzal Rivai & Arvian Arifin, Islamic Leadership: Membangun Super Leadership melalui 

Kecerdasan Spiritual (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 7. 

32 Tony Bush & Marianne Coleman, Manajemen Mutu Kepemimpinan Pendidikan: Panduan 

Lengkap Kepemimpinan Dunia Pendidikan Modern, terj. Fahrurrozi, cet. Ke-2 (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2012), 59. 



paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-pendapat-orang lain, 

membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.33 

Terry memaknai kata kepemimpinan dengan memilah perkembangan kata 

ini dalam tiga tahap. Tahap pertama tahun 1843 Foublanque dianggap sebagai 

orang pertama yang memperkenalkannya dalam makna kepemimpinan posisional, 

dalam arti kepemimpinan disamakan dengan gelar atau jabatan. Tahap kedua 

tahun 1930-an kata kepemimpinan telah diperluas untuk mencakup gagasan 

tentang pengaruh. Gagasan tentang kepemimpinan tahap ini telah dibentuk tidak 

hanya oleh cara-cara kata ini digunakan selama 150 tahun terakhir, namun juga 

oleh kata-kata lain yang lebih tua (captain, capital, dan headman). Tahap 

selanjutnya, kepemimpinan dikatakan berasal dari kata benda dalam bahasa 

Yunani, agogos. Kata ini diturunkan dari kata kerja agein yang berarti to lead 

(memimpin) atau to drive (mengemudikan). Kata kerja dalam bahasa Latin yang 

berkaitan dengan ini, yaitu ago dan agere yang berarti mendorong, memimpin, 

menggerakkan, melakukan, bertindak, mengerjakan, mengelola.34 

Tannembaum dkk., sebagaimana dikutip oleh Wahjusumidjo 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah:  

“leadership is interpersonal influence exercised in a situation, an directed, 

through the communication process, towward the attanment of a specified goal or 

goals”.35 

Danim, berlandaskan pendapat D.E. McFarland,36 J.M. Pfiffner,37 dan Oteng 

Sutisna,38 mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah, setiap tindakan yang 

                                                             

33A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 5th ed. (London: Oxford University Press, 

1995), 669. 

34 Robert W. Terry, Authentic Leadership, terjemahan Hari Suminto (Batam:  Interaksara, 2002), 

39-40. 

35 Wahjusumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 17. 

36 Kepemimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan dilukiskan akan memberi perintah atau 

pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

37 Kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 



dilakukan oleh individu atau kelompok, untuk mengkoordinasi dan memberi arah 

kepada individu atau kelompok lain, yang tergabung dalam wadah tertentu untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berlandaskan pengertian kepemimpinan yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa menurut Sauders dalam Rohmat, kepemimpinan 

pendidikan adalah: “eductional leadership is any act which facilitates the 

achievment of educational objectives”.39  Atau menurut Titik, kepemimpinan 

lembaga pendidikan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu 

kelompok lembaga pendidikan yang diorganisasi, menuju pada penentuan atau 

pencapaian tujuan pendidikan secara institusional maupun nasional.40 Dengan 

demikian, seorang pemimpin dalam lembaga  pendidikan harus memiliki 

kemampuan untuk melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah seperti pendidik, 

peserta didik, tenaga kependidikan dan sebagainya, dalam rangka pencapaian 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.   

Pemimpin lembaga pendidikan atau kepala sekolah, memiliki peran yang 

cukup kompleks, yaitu sebagai pejabat formal, sebagai manajer, sebagai 

pemimpin, sebagai staf, dan sebagai pendidik.41  Kepala sekolah dikatakan 

sebagai pejabat formal karena ia ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Ini 

berarti bahwa untuk mengisi jabatan kepemimpinan formal harus dilaksanakan 

melalui proses yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu yang menjadi bahan 

pertimbangan, seperti latar belakang pengalaman atau pendidikan, pangkat, usia, 

dan integritas atau harga diri. Dalam kepemimpinan formal dapat dilihat dengan 

jelas tugas dan tanggung jawab, masa jabatan, pembinaan karir dan sebagainya. 

                                                                                                                                                                       

38 Kepemimpinan adalah kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial, untuk menciptakan 

bentuk dan prosedur baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan berbuat begitu 

membangkitkan kerjasama ke arah tercapainya tujuan. 

39 Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi (Purwokerto: STAIN Press, 2010), 

39. 

40 Titik Rohana Hidayati, “Awal Pembacaan Holistik Pendidikan”, Pengantar,  dalam Abdul 

Wahab H.S. dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual  (Yogyakarta: ar-

Ruz Media, 2011), 21. 

41 Wahjosumidjo, Kepemimpinan, 84-133 



Kepala sekolah dikatakan sebagai manajer karena ia terlibat dalam proses 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota 

organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan; kepala sekolah dikatakan sebagai 

pemimpin karena ia dituntut untuk mampu:         1) mendorong timbulnya 

kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staff, dan 

peserta didik dalam melaksanakan tugas masing-masing. 2) memberikan 

bimbingan dan mengarahkan para guru, staff, dan peserta didik serta memberikan 

dorongan memacu dan berdiri di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi 

sekolah dalam mencapai tujuan. 

Kepala sekolah dikatakan sebagai pendidik, karena ia harus mampu 

menanamkan, memajukan dan meningkatkan paling tidak empat macam nilai, 

yaitu mental, moral, fisik, dan artistik; kepala sekolah dikatakan sebagai staff, 

karena ia mempunyai tanggung jawab terhadap atasan, yaitu wajib loyal, wajib 

konsultasi, wajib selalu memelihara hubungan yang bersifat hierarki antara kepala 

sekolah dengan atasan, dan wajib menjaga dan mengamankan hal-hal rahasia yang 

berkaitan dengan kedudukan atasan dan organisasi. 

Nawawi berpendapat bahwa fungsi kepemimpinan pendidikan adalah 

sebagai berikut: 42 

1. Mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan 

pendapat, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai usaha 

mengumpulkan data/bahan dari anggota kelompok dalam menetapkan 

keputusan yang mampu memenuhi aspirasi dalam kelompoknya. 

2. Mengembangkan suasana kerjasama yang efektif dengan memberikan 

penghargaan dan pengakuan terhadap kemampuan orang-orang yang dipimpin 

sehingga timbul kepercayaan pada dirinya sendiri dan kesediaan menghargai 

orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

3. Mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat dengan sikap 

harga menghargai, sehingga timbul perasaan ikut terlibat dalam kegatan 

kelompok/organisasi dan tumbuh perasaan bertanggungjawab atas terwujudnya 

pekerjaan masing-masing sebagai bagian dari usaha pencpaian tujuan. 

4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah, baik yang dihadapi secara 

perorangan maupun kelompok dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk 

                                                             

42 Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari,  Kepemimpinan yang Efektif (Yogyakarta: UGM, 1995), 

65. 



mengatasinya, sehingga berkembangkepedulian dan kesediaan untuk 

memecahkan dengan kemampuan sendiri. 

 

Realitas yang ditampilkan oleh kepemimpinan kepala madrasah perempuan 

di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat, dianalisis dengan teori 

Psikologi Trait Theory of Leadership. Teori sifat ini mencoba memaparkan 

pemimpin dan kepemimpinan dilihat dari sifat-sifat yang ada atau melekat pada 

diri seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-

ciri sebagaimana yang dimaksudkan dalam pendekatan teori sifat inilah, dapat 

dikatakan pantas dan layak disebut  sebagai pemimpin.  Aktivitas  dalam  

melaksanakan  tugasnya  sebagai  pemimpin dengan sendirinya akan lekat dan 

terkait sekali dengan sifat-sifat yang dimilikinya.  

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa 

kepemimpinan kepala madrasah perempuan di pondok pesantren di Kabupaten 

Lombok Barat, memang didukung oleh sifat-sifat tertentu sehingga dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin, terutama dalam membangun 

hubungan baik dengan orang lain. Dengan kata lain, tugas dan fungsi 

kepemimpinan tidak dilaksanakan secara otoriter oleh para kepala madrasah 

perempuan, melainkan karena sifat atau kharisma yang dimilikinya. 

Secara  umum  sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu 

adalah sebagai berikut:43  

1. Mempunyai  dorongan  yang  kuat  untuk  bertanggung  jawab  atas  tugas  

yang  dipercayakan kepadanya.  

2. Teguh mempertahankan pekerjaan untuk memenuhi tujuan.  

3. Mempunyai dorongan yang kuat untuk menguji beragam inisiatifnya 

dalam situasi sosial. 

4. Percaya diri dan mempunyai perhatian yang penuh terhadap identitas 

pribadi anggota.  

5. Dapat menerima berbagai keputusan dan tindakan  yang bahkan tidak 

menguntungkan dirinya.  

6. Dapat membawa dan menyerap semua hasrat dan keinginan anggota.  

                                                             
43 M.H., Muflihin, “Kepemimpinan Pendidikan: Tinjauan terhadap Teori Sifat dan Tingkah Laku”, 

dalam Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania,Vol. 13 No. 1, Jan-Apr 2008, 67-86 5 P3M 

STAIN Purwokerto, h. 9. 



7. Dapat bersikap toleran terhadap kegagalan dan frustasi.  

8. Mampu  mempengaruhi  perilaku  anggota,  mampu  beradaptasi  dengan  

struktur  sosial,  serta sistem interaksi. 

 

Lebih  jauh  Winardi  menyatakan  bahwa  sifat-sifat  yang  harus  dimiliki  

oleh  seorang  pemimpin adalah sebagai berikut.44  

1. Intelegensi. Tingkat intelegensi  yang dimiliki oleh seorang pemimpin 

dapat membantu memberikan pilihan dan keputusan cerdas dalam 

menjalankan tugasnya.  

2. Inisiatif. Kemampuan inisiatif yang perlu dimiliki oleh pemimpin ini 

adalah (a) kemampuan untuk bertindak sendiri dan mengatur tindakan-

tindakan, dan (b) kemampuan untuk “melihat” arah tindakan yang tidak 

“terlihat” oleh pihak lain.  

3. Energi atau rangsangan. Seseorang yang  mempunyai energi banyak, kuat, 

dan sehat dianggap dapat menjadi pemimpin karena ia akan lebih 

bersemangat dan berkemampuan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

4. Kedewasaan emosional. Sifat kedewasaan yang dimiliki oleh seseorang 

berupa; dapat diandalkan  (dependability ), persistensi, dan objektivitas 

merupakan sifat yang layak dimiliki oleh calon pemimpin.  

5. Persuasif. Sifat  pandai  melakukan  persuasif  ini  diperlukan  bagi  

pemimpin  dalam  rangka  mendapatkan persetujuan dengan anggota yang 

dipimpinnya. 

6. Skill komunikasi. Seorang yang mempunyai kepandaian dan kecakapan 

dalam berbicara dan menulis dengan tegas dan jelas dipandang mampu 

untuk mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan kepada orang lain.  

7. Kepercayaan pada diri sendiri. Pemimpin yang memiliki rasa percaya diri 

tidak akan gampang dipengaruhi oleh orang lain. Percaya diri ini tentu saja 

terbangun dari kematangan kepribadian dan intelektual yang dimilikinya.  

8. Perseptif. Sifat ini berhubungan dengan kemampuannya untuk mendalami 

ciri-ciri dan kelakuan orang-orang lain, terutama bawahannya. Hal ini juga 

mencakup kemampuannya dalam memproyeksikan diri sendiri secara 

mental dan emosional ke dalam posisi orang lain.  

9. Kreativitas. Sifat ini berupa kemampuan untuk bersifat orisinal, 

memikirkan dengan cara-cara baru. 

 

Menurut  teori  sifat,  seseorang  yang  pantas  dan  layak  menjadi  seorang  

pemimpin  adalah mereka  yang  mempunyai  sifat  kepemimpinan yang  dibawa  

sejak  dari lahir.  Dengan  kata  lain,  pemimpin  di  sini dilahirkan bukan 

dipelajari atau diajarkan (berseberangan dengan Behavioral Theory of 

Leadership). Kekurangan  pada  pendekatan  teori  sifat ini adalah hanya 
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menjelaskan pemimpin dan kepemimpinan formal. Sementara ada orang yang 

memang terlahir dengan memiliki ciri-ciri seperti di atas, lantas tidakkah mereka 

disebut sebagai pemimpin? 

Pada spektrum yang lebih luas, pemimpin merupakan subjek yang sangat 

menentukan efektif atau tidaknya manajemen organisasi. Kegagalan sistem adalah 

akibat langsung dari ketidakmampuan faktor manusia bergerak secara kondusif 

dan ketidakmampuan itu adalah buah dari rendahnya kemampuan pimpinan. 

Sementara itu, pemikiran tentang kepemimpinan modern berangkat dari konsep 

bahwa kepemimpinan adalah suatu seni (leadership is an art). Pemimpin 

profesional adalah seorang “seniman” dalam memimpin. Seni adalah buah kreasi 

personal yang tidak dimiliki oleh orang lain, karena itu seni dalam memimpin 

bersifat unik dan berbeda pada setiap orang. Namun demikian, ketrampilan yang 

mereka perlukan secara prinsip adalah sama. Ketrampilan dimaksud adalah 

ketrampilan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan secara efektif dan efisien. 

Adapun ketrampilan yang dimaksud adalah ketrampilan teknis (technical skill), 

ketrampilan hubungan manusia (human relation skill) dan ketrampilan konseptual 

(conceptual skill).45 Ketiga ketrampilan ini diuraikan dalam kutipan sebagai 

berikut: 

Ketrampilan teknis adalah ketrampilan menerapkan pengetahuan teoritis ke 

dalam tindakan-tindakan praktis, kemampuan memecahkan masalah-

masalah melalui taktik yang baik, atau kemampuan menyelesaikan tugas-

tugas secara sistematis. Ketrampilan teknis erat kaitannya dengan gerakan 

motoris atau ketrampilan tangan, yang meliputi kemampuan: menyusun 

laporan pertanggungjawaban; menyusun program tertulis; membuat data 

statistik sekolah; membuat keputusan dan merealisasikannya; mengetik; 

menata ruang; membuat surat.  

Ketrampilan hubungan manusiawi adalah kemampuan untuk menempatkan 

diri dalam kelompok kerja dan ketrampilan menjalin komunikasi yang 

mampu menciptakan kepuasan kedua belah pihak. Hubungan manusiawi 

melahirkan suasana kooperatif dan menciptakan kontak manusia antar-pihak 

yang terlibat. Tanpa memiliki kemampuan hubungan manusiawi, maka 

kelompok kerja sama tidak mungkin terjalin secara harmonis. Ketrampilan 

ini tercermin antara lain dalam hal: menempatkan diri dalam kelompok; 

menciptakan kepuasan pada diri sendiri; sikap terbuka terhadap kelompok 

kerja; kemampuan mengambil hati melalui keramah-tamahan; penghargaan 
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terhadap nilai-nilai etis; pemertaan tugas dan tanggung jawab; itikad baik, 

adil, menghormati, dan menghargai orang lain. 

Ketrampilan konseptual adalah kecakapan untuk memformulasikan pikiran, 

memahami teori-teori, melakukan aplikasi, melihat kecenderungan 

berdasarkan kemampuan teoritis dan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

Ketrampilan ini antara lain: pemahaman terhadap teori secara luas dan 

mendalam; kemampuan mengorganisasi pikiran; keberanian mengeluarkan 

pendapat secara akademik; dan kemampuan mengkorelasikan bidang ilmu 

dimiliki dengan berbagai situasi.46 

 

Berdasarkan analisis terhadap kepemimpinan perempuan di madrasah-

madrasah yang ada di Lombok Barat, maka dapatlah dinilai bagaimana kualitas 

kepemimpinannya. Brain Tracy mengidentifikasi tujuh kualitas yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik: visi (vision), keberanian (courage), 

integritas (integrity), kerendahan hati (humility), memiliki perencanaan strategis 

(strategic planning), fokus (focus) dan kerjasama (cooperation).47 

Siagian, berpendapat bahwa seorang pemimpin yang ideal adalah yang 

memiliki ciri-ciri berikut: pengetahuan umum yang luas, kemampuan untuk 

bertumbuh dan berkembang, sifat inkuisitif, kemampuan analitik, daya ingat yang 

kuat, kapasitas integratif, ketrampilan berkomunikasi secara efektif, ketrampilan 

mendidik, rasionalitas, objektivitas, pragmatisme, kemampuan menentukan skala 

prioritas, kemampuan membedakan mana yang urgen dan penting, rasa tepat 

waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, kesediaan menjadi 

pendengar yang baik, adaptabilitas, fleksibelitas, ketegasan, keberanian, orientasi 

masa depan, dan sikap antisipatif.48 

Jacqueline Whitemore,49 berangkat dari perspektif entrepreneur 

mengemukakan bahwa kualitas kepemimpinan seseorang dapat ditinjau dari tujuh 

sifat dasar yang meliputi: integrity, passion, accountability, delegation, creativity, 

communication dan  respect. Sementara Tanya Prive,50 mengusulkan sepuluh 
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kualitas pemimpin: honesty, delegate, communicatin, confidence, commitment, 

creativity, intuition, inspire, dan approach. Brian Downard51 mengemukakan 

tujuh kategori kualitas kepemimpinan yang kemudian dipilah lagi dalam bagian 

yang lebih rinci: personality traits, self awareness, communicate, delegate, agility 

and adaptability, cultivate wisdom dan effect change. 

Hal yang tidak kurang pentingnya dari seorang pemimpin tentu saja 

ketrampilan kepemimpinan. Whetten dan Cameron membedakan ketrampilan ini 

menjadi ketrampilan kepemimpinan personal dan interpersonal. Ketrampilan 

personal untuk mengembangkan kepekaan pribadi, manajemen stres, dan 

penyelesaian masalah secara kreatif. sedangkan ketrampilan interpersonal 

digunakan untuk komunikasi yang suportif, mendapatkan kekuasaan dan 

pengaruh, memotivasi orang lain, dan manajemen konflik.52 

Siagian berpendapat bahwa ciri-ciri kepemimpinan pada diri seseorang 

digunakan atau ditonjolkan dengan bobot dan intensitas yang berbeda. Artinya, 

berbagai ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak seluruhnya digunakan 

secara serentak dengan tingkat penggunaan yang sama. Misalnya seorang 

pimpinan yang pada dasarnya merupakan seorang pemimpin yang demokratik, 
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briandownard.com>leadership, (20 September 2017). Personality traits meliputi: self motivated, 

standards, confidence, optimism and positivity, accountable, courage, angaged, character, humor, 
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humility, discipline, perspective, risk management, time management, self assurance, maturity. 

Communicate mencakup: lead by example, relationaship building, social skills, public 

speaking/speaking skill, honesty and ransparency, reasonable, boldness, listening, presence, 

authenticity, empathy and compassion, ability to confront others, empowerment, negotiation skill, 
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does not fear mistakes/fear, ability to pivot, open minded, tough-minded, resourcesful, faces 
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shared, help other success, direction, challenge the process, performance driven, servant/service, 

assertive, independent, conviction, patience, high-energy. 
52 Fred Luthans, Perilaku Organisasi, terj. Vivin Andhika Y., Shekar Purwanti, Th. Arie P., dan 

Winong Wisari (Yogyakarta: Andi, 2006), 697-698. 



dalam menghadapi situasi tertentu mungkin terpaksa menggunakan gaya yang 

otokratik untuk sementara. Dalam hal demikian, ciri-ciri yang sesuai dengan gaya 

demokratik tidak akan digunakannya.53 

Teori kedua yang digunakan adalah teori gender. Secara garis besar teori 

gender terbagi menjadi dua yaitu teori nature dan teori nurture. Menurut teori 

nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki merupakan sesuatu yang 

bersifat kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis tersebut 

memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin memiliki 

tugas dan peran yang berbeda. Ada tugas dan peran yang dapat dipertukarkan, 

namun ada tugas dan peran yang secara kodrati tidak dapat dipertukarkan. 

Teori nurture berpendapat bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki pada 

hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, 

sehingga menghasilkan tugas dan peran yang berbeda. Perbedaan ini 

menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya 

dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi 

sosial budaya biasanya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan 

kelas. Laki-laki diposisikan sebagai kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas 

proletar. 

Teori gender digunakan untuk mengkaji fenomena yang ditampakkan oleh 

perempuan-perempuan yang memimpin madrasah-madrasah yang ada dalam 

lembaga Pendidikan Islam di Lombok Barat. Bagaimana perjuangannya 

menggagas, mendirikan, dan mengelola sampai ketahannya menunjukkan struggle 

for life di tengah lingkungan yang “belum sepenuhnya” menerima perempuan 

sebagai pemimpin madrasah dan berbagai upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan dan mengembangkan madrasah sehingga tetap eksis sampai 

sekarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Paradigma Penelitian 

Penelitian ini berparadigma kualitatif deskriptif.54 Menurut Moleong, 

penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, 

dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.55  Bogdan dan Taylor mengartikan metodologi kualitatif sebagai 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.56 Penelitian ini menggunakan 

paradigma kualitatif-deskriptif karena, peneliti berkeinginan mengungkapkan 

serta memaparkan kondisi yang dapat menunjukkan kualitas kepemimpinan 

perempuan berdasarkan persepsi, sikap, dan perilaku dari beberapa perempuan 

pada posisi jabatan kepala madrasah yang berada di lingkungan pondok pesantren, 

yang tentunya akan diperiksa silang dengan persepsi pihak-pihak yang terkait 

langsung dengan para perempuan yang dimaksud.   

 

B. Jenis Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan paradigma di atas, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan   fenomenologi, karena peneliti berusaha menggali data untuk 

menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, 

atau pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu fenomena 

kepemimpinan perempuan di madrasah yang ada di lingkungan pondok pesantren. 

Fenomenologi digunakan karena, peneliti menganggap bahwa munculnya 

                                                             
54 Susan Stainback dan William Stainback, Understanding & Conducting Qualitative Research 

(Virginia: Kendall/Huns, 1988), 25. Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, Designing 

Qualitative Research, 2nd ed. (London: SAGE Publications, 1995), 41. Lihat juga Sugiyono, 

Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. Ke-10 

(Bandung: Alfabeta, 2010),  407. 
55 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2005), 16. 
56 Baca lebih lanjut dalam Robert Bogdan and Steven J. Taylor, Introduction to Qualitative 

Research Method: A Phenomenological Approach to the Social Sciences (New York: John Wiley 

and Sons, 1995), 35. 



perempuan dalam jajaran kepemimpinan di sebuah pondok pesantren merupakan 

fenomena sosial yang tidak biasa, sehingga menarik dan perlu untuk dikaji. 

Kemudian peneliti juga menggali data terkait pemaknaan para perempuan 

pimpinan madrasah tentang kepemimpinan mereka. 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

  Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan 

situsnya adalah pondok pesantren-pondok pesantren yang memiliki madrasah 

yang dipimpin oleh perempuan di dalamnya. Madrasah-madrasah yang diteliti 

adalah, MA As-Sulami Langko Lingsar, Mts As-Sulami Langko Lingsar, MTs 

Attarbiyah Addiniyah Gersik Gelogor Kediri (al-Amin), MTs NW Selaparang 

Putri Kediri, MI Nurul Hakim Kediri, MA Darunnajah Duman Lingsar, dan  MI 

Yusuf Abdul Satar Kediri.  

 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari key informan, yaitu pejabat 

Kemenag Lombok Barat yang berhubungan dengan pondok pesantren dan 

madrasah, Tuan Guru pimpinan pondok/yayasan, kepala madrasah perempuan, 

dan guru. Data sekunder adalah data berupa UU dan Peraturan Pemerintah terkait 

pondok pesantren/madrasah, buku pedoman penyelenggaraan pondok 

pesantren/madrasah, buku sejarah pendirian pondok pesantren, dokumen resmi 

yang dimiliki pondok pesantren/madrasah, referensi yang terkait dengan 

penelitian. 

 

E. Metode Penentuan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan di 

kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat untuk mencari data tentang 

jumlah kepala madrasah perempuan yang ada di pondok pesantren di Lombok 

Barat. Berdasarkan informasi dari tahap pertama, kemudian dilakukan tahap 

kedua, yaitu pengumpulan data di beberapa pondok pesantren yang memiliki 



kepala madrasah perempuan yang sebelumnya dipilih secara purposive untuk 

mempelajari kualitas dan prospek kepemimpinan kepala madrasah perempuan di 

pondok pesantren di Lombok Barat. Penentuan subjek secara purposive karena 

wilayah Kabupaten Lombok Barat yang luas. Selain itu, madrasah dapat 

ditemukan hampir di semua kecamatan. Peneliti menentukan subjek penelitian 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang memiliki madrasah yang dipimpin oleh 

perempuan. Kecamatan Kediri di bagian Tenggara, kecamatan Lingsar bagian 

Timur Laut, dan kecamatan Gunung Sari bagian Utara. 

  

F. Metode Pengumpulan Data 

Instrument utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri. Oleh karena itu, teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian adalah teknik in-depth interview (wawancara mendalam), yang dibantu 

dengan observasi non-partisipatif dan dokumentasi.  

Wawancara dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan secara face to face 

dengan key informan yang dapat dilakukan melalui telepon, atau berhadapan 

muka dalam focus group interview.57 Penelitian ini menggunakan wawancara 

(indepth interview) tidak terstruktur dan bersifat terbuka, karena peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap.58 Peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan 

pertanyaan yang dapat ditanyakan secara tidak berurut, dan masih dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini digunakan untuk 

mewawancarai key informan, terkait kualitas dan prospek kepemimpinan kepala 

madrasah perempuan.  

Teknik observasi, digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila partisipan yang diamati tidak terlalu besar. 

Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu participant observation (observasi 

berperanserta) dan non-participant observation.59 dalam penelitian ini, peneliti 

                                                             
57 John W. Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches, 

terjemahan Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 267. 
58 Sugiyono, Metode Penelitian, 197. 
59 Ibid., 204-5. 



bertindak sebagai the complete observer60 yang sepenuhnya bertindak sebagai 

pengamat terhadap seluruh proses kepemimpinan kepala madrasah perempuan.  

Dokumentasi adalah semua bahan yang tertulis. Dengan demikian, 

dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

dengan cara memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari bahan-bahan 

tertulis. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari data 

yang bersifat dokumen, seperti jumlah kepala madrasah perempuan, foto kegiatan, 

catatan-catatan, hasil karya, dan sebagainya yang terkait dengan  kepala madrasah 

perempuan. 

 

G. Metode Analisis Data 

Data-data yang telah diperoleh dari lapangan dianalisis sepanjang proses 

penelitian berlangsung. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga 

tahap, yaitu analisis domain (memasuki lapangan), analisis taksonomi 

(menentukan fokus), dan analisis komponensial (seleksi) dan analisis tema.61 

Sementara itu, Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, display data, dan 

verifikasi.62 Analisis data penelitian ini mengikuti logika induktif,63 maksudnya 

data-data spesifik dari lapangan akan dideskripsikan terlebih dahulu berdasarkan 

unit-unit, kemudian dilanjutkan dengan kategori-kategori tertentu, dan terakhir 

akan dilakukan konklusi. 

 

H. Keabsahan Data 

Keabsahan data kualitatif yang diperoleh dari lapangan dapat dilakukan 

melalui beberapa cara, yaitu credibility, transferability, dependability, dan 
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confirmability.64 Uji keabsahan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya uji 

credibility yang meliputi trianggulasi metode dan diskusi dengan sejawat. 

Trianggulasi metode dilakukan dengan cara melakukan pengecekan silang 

terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan data yang diperoleh dari 

pengamatan dan dokumentasi. Diskusi sejawat dilakukan dengan cara membahas 

topik kepemimpinan perempuan dengan sejawat peneliti yang terkait, terutama 

budaya masyarakat Sasak dalam “memperlakukan” perempuan. 
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BAB IV 

KUALITAS KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH PEREMPUAN DI 

LOMBOK BARAT 

 

A. Deskripsi Singkat Madrasah di Lombok Barat 

1. MI Nurul Hakim Kediri 

Madrasah Ibtidaiyah Dakwah Islamiyah Nurul Hakim berdiri pada tahun 

1977 berdasarkan Akte pendirian yayasan yang bernomor 

017/PN.MTR./BdH.PDT/1977 di bawah Yayasan Pondok Pesantren Dakwah 

Islamiyah. Madrasah yang terletak di Jalan TGH. Ibrahim Al-Khalidi Kediri ini 

dipimpin oleh Hj. Supiatun, MA sejak tahun 2005. Pada tahun pembelajaran 

2017/2018 jumlah peserta didik yang dimiliki yaitu 126 orang, dengan tenaga 

pendidik sebanyak 11 orang dan dua tenaga kependidikan. 

 

2. MA As-Sullamy Lingsar 

 

Madrasah Aliyah As-Sullamy berdiri pada tahun 1985 berdasarkan Akta 

pendirian yayasan yang bernomor N0:Wx.85.138 Ts/1/88, di bawah Yayasan 

Pondok Pesantren As-Sullamy. Madrasah yang terletak di Jalan Dharma Bhakti 

Langko Lingsar ini, dipimpin oleh Dian Kurniawati sejak 2016 dengan akreditasi 

lembaga B TMT SK akreditasi terakhir 31 Desember 2012. Madrasah yang 

berafiliasi dengan Organisasi Keagamaan Nahdhatul Ulama ini memiliki 135 

orang peserta didik pada tahun pembelajaran 2018/2019 dengan jumlah tenaga 

pendidik sebanyak 29 orang dan tenaga kependidikan 3 orang. 

 

3. MTs As-Sullamy Lingsar 

Madrasah Tsanawiyah As-Sullamy berdiri pada tahun 1985 berdasarkan 

Akta pendirian yayasan yang bernomor N0:Wx.85.138 Ts/1/88, di bawah 

Yayasan Pondok Pesantren As-Sullamy. Madrasah yang terletak di Jalan Dharma 

Bhakti Langko Lingsar ini, dipimpin oleh Siti Jakranah sejak 2016 dengan 

akreditasi lembaga B TMT SK akreditasi terakhir 31 Desember 2012. Madrasah 

yang berafiliasi dengan Organisasi Keagamaan Nahdhatul Ulama ini memiliki 75 

orang peserta didik dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 49 orang. 



4. MTs Attarbiyah Addiniyah Gersik Kediri 

Madrasah Tsanawiyah Attarbiyah Addiniyah berdiri pada tahun 1983 

berdasarkan akta bernomor A.03/SK-YPP/1983. Madrasah yang terletak di Jalan 

TGH Abdul Karim Gelogor Kediri ini baru memiliki izin operasional setelah 

keluar surat bernomor Wx.83.105Ts/1/88. Madrasah Attarbiyah berada di bawah 

naungan Pondok Pesantren Al-Amin, namun tidak memiliki afiliasi dengan 

organisasi keagamaan manapun. TMT SK akreditasi terakhir tertanggal 6 Juni 

2011. Sejak tahun 2017 MTs ini dipimpin oleh Siti Nurakiah. Peserta didik yang 

belajar pada tahun pembelajaran 2015/2016 berjumlah 124 orang, yang 

didampingi tenaga pendidik sebanyak 24 orang dan tenaga kependidikan 1 orang. 

5. MA Darunnajah Lingsar 

Madrasah Aliyah Darunnajah berdiri pada tahun 1994 berdasarkan SK 

pendirian nomor 24/YPPDN/DMN/VI/1994 dan SK izin operasional bernomor 

M.X-14-d/PP.004/1315/96. TMT SK akreditasi terakhir tertanggal 26 Desember 

2015 dengan akreditasi B. Madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan 

Pondok Pesantren Darunnajah ini berafiliasi dengan organisasi keagamaan 

Nahdatul Ulama. Madrasah Aliyah Darunnajah yang terletak di Jalan Dharma 

Bakti Desa Duman Lingsar, dikepalai oleh Laziza Iklima Khairatun. Terdapat 14 

orang tenaga pendidik yang membimbing 58 orang peserta didik. Lembaga ini 

tidak memiliki tenaga kependidikan. 

6. MTs NW Selaparang Putri Kediri 

Madrasah Tsanawiyah NW Selaparang Putri berdiri pada tahun 1988 

berdasarkan SK Pendirian bernomor Wx.85.139.Ts/1/88 dan SK izin operasional 

bernomor Wx.85.139.Ts/1/88. MTs yang terletak di Jalan TGH Abdul Hafidz 

Kediri ini Sejak 20 tahun lalu dipimpin oleh Hj. Nurlaela, dan berstatus 

terakreditasi B TMT SK Akreditasi terakhir 6 Desember 2011. Madrasah ini 

berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Selaparang (Perguruan NW) dan 

berafiliasi kepada organisasi keagamaan Nahdatul Wathan. Tenaga pendidik yang 

dimiliki lembaga ini sebanyak 24 orang dan tenaga kependidikan 4 orang yang 

membina peserta didik sebanyak 170 orang. 



7. MI Yusuf Abdussatar Kediri 

Madrasah Ibtidaiyah Yusuf Abdussatar adalah lembaga pendidikan yang 

berada di bawah naungan Pondok Pesantren Yusuf Abdussatar. Madrasah yang 

terletak di Kediri ini, sejak 2010 telah dipimpin oleh Hj. Miskiyah. Terdapat 20 

orang tenaga pendidik dan dua orang tenaga kependidikan yang membimbing 218 

orang peserta didik. 

 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 

1. Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kualitas kepemimpinan kepala madrasah perempuan yang ada di pondok 

pesantren di Lombok Barat dapat dinilai menggunakan beberapa indikator, yaitu 

memiliki rasa tanggung jawab, kedewasaan emosional, objektif, perseptif, 

memiliki kemampuan berkomunikasi, percaya diri, kreativitas, kemampuan 

beradaptasi, memiliki inisiatif, dan memiliki intelegensi yang baik. Kesembilan 

indikator inilah yang akan diuraikan di sini berdasarkan kondisi objektif subjek 

penelitian, yaitu para kepala madrasah perempuan yang diteliti.  

 

a.  Tanggung Jawab 

 

Tanggung jawab merupakan sebuah kondisi mental yang menunjukkan 

bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab dapat dikatakan sebagai 

penanda kedewasaan, yang bermakna jika seseorang belum dapat 

melaksanakannya maka orang tersebut terkategori tidak/kurang dewasa, meskipun 

usianya sudah menunjukkan angka yang banyak. Tanggung jawab, selain 

ditujukan kepada diri sendiri juga terkait dengan pihak lain. Dalam posisi sebagai 

pemimpin, kepala madrasah juga memiliki tanggung jawab yang banyak, yaitu 

terhadap keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketentraman, keterlaksanaan, 

kebaikan, keteraturan, dan kesejahteraan seluruh warga dan lingkungan madrasah 

yang meliputi tenaga pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, cleaning 

service, proses pendidikan, dan seluruh kekayaan madrasah. 



Menilai kualitas kepemimpinan kepala madrasah di kabupaten Lombok 

Barat dalam bidang tanggung jawab, dapatlah dikatakan bahwa enam orang dari 

mereka terkategori pribadi yang bertanggung jawab. Sedangkan satu orang 

terkategori kurang bertanggungjawab, karena dari enam hari kerja wajib, hanya 

hadir empat hari yaitu Senin sampai Kamis, sementara Sabtu dan Minggu tidak 

hadir. Kesimpulan ini diajukan berdasar hasil wawancara dan pengamatan 

terhadap ketujuh subjek utama penelitian, dan beberapa pihak lain yang 

berhubungan dengan mereka. Di bawah ini dikemukakan beberapa petikan 

wawancara peneliti dengan subjek penelitian. Pertanyaan yang diajukan 

berkenaan dengan indikator tanggung jawab adalah “bagaimanakah anda 

melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada anda?”. Terdapat 

beragam redaksi jawaban yang diberikan oleh para kepala sekolah perempuan, 

seperti:  

“Saya menjabat sebagai kepala MI dari tahun 2010 karena diangkat oleh 

yayasan. Dalam kepemimpinan, saya mengedepankan musyawarah dan 

kekeluargaan dalam menjalankan tanggung jawab. Saya menerima tawaran 

untuk menjadi kepala madrasah, karena saya merasa terpanggil untuk 

mengembangkan pendidikan MI di sini, sebab masyarakat selalu 

memandang sebelah mata terhadap MI. masyarakat setempat selalu 

memprioritaskan anak-anaknya untuk bersekolah di SD. Padahal untuk 

anak-anak sangat bagus jika kita tanamkan ilmu agama yang lebih banyak 

sebagai bekal awal untuk kehidupan ke depannya. Selain itu, pada waktu itu 

SDM sangat kurang di sini, maka saya-pun merasa bertanggung jawab dan 

bersedia menjadi pimpinan madrasah”.65  

 

“Untuk menjalankan tanggung jawab sebagai kepala madrasah, ya tentunya 

harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dari atas (dinas terkait) 

dan aturan yang ada di yayasan kami sendiri. Di samping itu kami juga 

melakukan pembinaan kepada para guru dan peserta didik secara terus-

menerus”.66 

 

“Pada dasarnya kepala madrasah dalam memimpin harus bisa memberikan 

contoh kepada bawahannya, harus memiliki wawasan yang luas terkait 

pendidikan, mampu menyampaikan intruksi tentang KBM dan memberikan 

reward kepada guru. Ya, Beliau selalu meberikan contoh yang baik kepada 

kita, beliau memiliki wawasan yang luas sehingga beliau tidak hanya 

                                                             
65 Hj. Miskiyah (Kepala MI Yusuf Abdussatar), Wawancara, Kediri, 10 September 2018. 
66 Laziza Iklima Khairatun (Kepala MA Darunnajah), Wawancara, Duman Lingsar, 29 Agustus 

2018. 



sebagai kepala madrasah, beliau juga sebagai ketua kkm dan rector di 

Perguruan tinggi Nurul Hakim, kemudian beliau juga selalu mengapresiasi 

guru dengan memberikan reward. Seperti pujian pada saat rapat atau 

pertemuan dengan yayasan jika melihat ada guru yang memberikan 

kebiasaan baik atau memberikan reward dalam bentuk materi ketika guru 

berprestasi. Selain itu, beliau terbuka dan selalu musyawarah dalam hal 

apapun”67 

 

“Kalau menurut apa yang saya lihat selama ini, walaupun beliau adalah 

kepala madrasah perempuan tapi kinerjanya tidak jauh berbeda dengan 

kepala madrasah laki-laki. Beliau energik, muda, dan apabila dilihat dari 

latar belakang pendidikan, beliau sudah pas menjadi kepala MA. Walaupun 

beliau masih sangat muda, beliau tidak segan untuk menampung masukan-

masukan dari orang tuanya (guru-guru yang lebih senior) termasuk saya.”68 

 

“Beliau rutin mengajak kita untuk rapat membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan sekolah. Apabila ada program baru, beliau selalu mensosialisasikan 

kepada kami dan mengajak kami untuk bersama-sama melaksanakan 

program tersebut. Selain itu, beliau juga selalu mengajak kita untuk pergi 

rekreasi di akhir semester”.69 

 

“Saya berpegang pada hadis “kita semua adalam pemimpin” harus 

dikerjakan semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab. Saya 

menerapkan kepemimpinan yang campuran, yaitu demokrasi, otoriter dan 

musyawarah.”70 

 

“Saya menekankan kerjasama dengan segala pihak, kemudian saya juga 

menerapkan sistim musyawarah dan keterbukaan dalam memimpin 

madrasah ini. selain itu, saya melakukan kerjasama dengan stakeholder, 

saya tidak hanya menjaga hubungan baik dengan para guru dan yayasan, 

tapi saya juga menjaga hubungan baik dengan stakeholder”71 

 

“Saya melihat kinerja kepala madrasah perempuan sama dengan kepala 

madrasah laki-laki pada umumnya. Saya melihat ibu kepala sekolah mampu 

dan cerdas di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

kepala MTs. Kenapa saya katakan cerdas ? karena segala sesuatu yang 

memang harus dikomunikasikan, beliau selalu lakukan. Beliau 

musyawarahkan dengan kita semua sebelum mengambil keputusan. Itulah 

hal yang paling penting menurut saya, karena secara umum banyak kepala 
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madrasah yang pintar akan tetapi tidak mampu melibatkan dan mengajak 

anggotanya untuk membahas sebuah kebijakan.”72 

 

“Sebelumnya saya ingin memberikan permakluman bahwa saya lulus S1 

tahun 2016 dan setelah saya lulus, saya langsung mengajar di madrasah ini 

selama satu tahun. Ketika saya mengajar di sini, yang menjadi kepala 

Madrasah Aliyah waktu itu adalah ketua yayasan. Namun karena beliau 

terlalu sibuk, akhirnya pada tahun 2017 beliau memberikan amanah kepada 

saya untuk menggantikan sebagai kepala Madrasah Aliyah. Pada awalnya 

tentu saya dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan tugas saya. Saya 

pun banyak belajar dari orang-orang di sekitar saya, terutama dari guru-guru 

yang sudah senior disini. Ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

saya, saya lebih memposisikan diri sebagai seorang pengajar dan sebisa 

mungkin tidak terlalu menampakkan diri saya sebagai seorang atasan 

sehingga saya lebih bisa diterima oleh mereka (guru-guru dan siswa).”73 

 

“Sebagai seorang kepala madrasah, saya tidak bisa mengambil kebijakan 

secara sendiri. Kita harus mengambil kebijakan melalui musyawarah dan 

melibatkan semua dewan guru serta pimpinan yayasan. Awal menjadi 

kepala madrasah saya merasa tidak pantas, karena saya meyakini bahwa 

yang seharusnya menjadi menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki. 

Namun seiring berjalannya waktu, ketua yayasan meyakinkan saya dan 

mengamanahkan saya untuk melanjutkan tugas tersebut. Di samping itu, 

para dewan guru juga terus mendukung saya sehingga saya meyakini bahwa 

mereka bisa menerima saya dengan baik dan saya bisa menjalankan tugas 

dan tanggung jawab saya dengan baik pula.”74 

 

b. Kedewasaan Emosional  

 

Kedewasaan emosional  adalah keniscayaan yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin. Kepala madrasah adalah penanggungjawab penuh 

keterlaksanaan seluruh proses pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan, yang 

tentunya melibatkan banyak pihak. Pekerjaan yang melibatkan banyak pihak 

membutuhkan ketrampilan sosial tertentu, salah satunya adalah kedewasaan 

emosional. Meskipun kedewasaan emosional sangat dibutuhkan namun tidak 

semua orang memilikinya. Inilah yang kemudian akan menjadi masalah dalam 
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pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan. Untuk mengetahui apakah para kepala 

madrasah perempuan di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat memiliki 

kedewasaan emosional, di bawah ini dideskripsikan hasil wawancara peneliti 

dengan pihak-pihak terkait. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah: “Jika 

dihadapkan pada berbagai kendala dan ancaman, sementara anda harus mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan , maka bagaimanakah sikap anda terhadap pekerjaan 

anda? Pertanyaan terhadap tenaga edukatif dan ketua yayasan substansinya sama 

dengan pertanyaan terhadap kepala madrasah. Berikut adalah jawaban subyek 

penelitian terhadap pertanyaan ini. 

“Awal terbentuknya MI ini kami dihadapkan dengan begitu banyak ujian, 

tapi kami dengan tekad yang kuat terus berusaha untuk mengembangkan 

lembaga pendidikan MI. contohnya adalah, ketika awal terbentuknya MI ini 

kami sangat kekurangan murid. Hampir tidak ada orang tua yang mau 

memasukkan anaknya di MI, semua orang tua memasukkan anak mereka ke 

SD. Melihat kondisi tersebut, kami mencoba beberapa cara untuk menarik 

masyarakat agar mau memasukkan anak mereka di madrasah kami, salah 

satu caranya adalah dengan sistem dari pintu ke pintu, yaitu kami dari pihak 

sekolah turun langsung ke masyarakat dengan membawa seragam sekolah 

yang lengkap dan memberikan kepada anak calon siswa agar mereka mau 

sekolah di madrasah kami. Sebagai hasilnya, cara tersebut tidak berjalan 

maksimal, karena banyak orang tua yang mengambil baju seragam tetapi 

tdak memasukkan anak mereka ke madrasah kami, tapi kami tidak putus 

asa, saya selalu memotivasi teman yang ada di madrasah agar kita tetap 

berusaha. Kemudian cara berikutnya kami membuat pra-MI. Pra-MI adalah 

sejenis TK/RA, jadi kami membuka lembaga pendidikan untuk anak-anak 

yang akan masuk sekolah dasar, kami memberikan pendidikan secara gratis 

tapi dengan syarat harus mengisi surat pernyataan bermaterai untuk 

memasukkan anaknya ke MI Yusuf Abdussatar setelah dari Pra-MI. 

Alhamdulillah hanya ada beberapa orang tua yang mengingkari surat 

pernyataan tersebut. Alhamdulillah dengan penuh perjuangan sekarang MI 

kami memiliki 90 Siswa dan kualitas MI kami terus kami tingkatkan”.75 

 

“Saya menyadari bahwa situasi seperti ini pasti akan saya alami, karena di 

samping menjadi kepala MTs, saya juga merupakan ibu rumah tangga yang 

bertugas melayani keluarga. Untuk menyikapi hal tersebut, saya harus 

menyadari betul posisi saya sebagai perempuan yang berkeluarga dan 

tentunya saya harus mendahulukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai 

seorang istri. Ketika  kedua hal tersebut sama-sama menuntut untuk segera 

diselesaikan, saya kembalikan kepada tugas pokok seorang perempuan, 

apakah mencari nafkah atau mengurusi keluarga ? Ketika saya sadar bahwa 
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tugas utama seorang perempuan adalah mengurusi keluarga, tentunya saya 

akan  mendahulukan kepentingan keluarga. Dan untuk urusan madrasah, 

saya masih mempunyai wakil kepala madrasah yang dapat membantu saya 

untuk menyelesaikan urusan yang ada di madrasah.76 

 

“Selama kurang lebih satu tahun saya menjabat sebagai kepala MA, saya 

alhamdulillah belum pernah merasakan adanya kegagalan di dalam 

menjalankan program yang sudah kita rencanakan dan alhamdulillah sampai 

saat ini semua program masih berjalan lancar. Jadi saya belum merasakan 

adanya kegagalan. Pada hakikatnya kita bernaung di bawah yayasan 

sehingga setiap ada hal-hal yang sifatnya urgen untuk diputuskan, kita selalu 

berkoordinasi dengan ketua yayasan. Demikian halnya ketika saya 

dihadapkan pada berbagai kendala ataupun ancaman, saya sebisa mungkin 

meminta solusi dan masukan dari ketua yayasan. Saya akan 

mempertimbangkan, mana kiranya tugas yang memang lebih menuntut dan 

lebih banyak manfaatnya untuk segera diselesaikan. Apabila itu kaitannya 

dengan urusan pribadi, maka saya akan menahan dulu dan memprioritaskan 

hal-hal yang menyangkut orang banyak.”77 

 

“Di samping menjadi kepala sekolah, saya juga merupakan seorang ibu 

rumah tangga dan pebisnis. Jadi setiap pekerjaan itu harus berjalan 

seimbang. Urusan yang berkaitan dengan sekolah, maka saya selesaikan di 

sekolah. Begitu juga urusan rumah tangga dan bisnis maka saya selesaikan 

di luar sekolah. Tidak boleh saya mencampur-adukkan antara urusan 

sekolah dengan urusan di luar sekolah”.78 

 

“Jika menghadapi dua urusan (urusan sekolah dan luar sekolah) yang 

menuntut untuk diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, maka yang 

paling saya utamakan adalah melihat skala perioritas. Jadi mana urusan 

yang memang lebih penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu itu yang 

saya selesaikan terlebih dahulu. “79 

 

“Ketika menghadapi keputusan atau tindakan yang tidak menguntungkan  

maka selama ini saya tidak pernah merasa tidak diuntungkan dalam 

keputusan yang diambil, tapi saya pernah mengambil keputusan yang tdk 

menguntungkan saya dari segi materi, saya memprioritaskan guru dalam 

tunjangannya, di antara semua guru yang mendapat tunjangan, hanya saya 

nominalnya paling sedikit yang didapat, tapi itu bukan berarti membuat saya 

merasa dirugikan, saya ikhlas, niat saya berbagi. Saya juga adalah guru PNS 

jadi sudah ada tunjangan dari pemerintah. Keadaan tersulit saya sebagai 

kepala madrasah adalah ketika awal membangun madrasah ini dimana kita 

menghadapi begitu banyak hambatan. Tapi Alhamdulillah kami bisa 
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melewati semuanya, dan saya tidak mudah putus asa, saya terus berusaha 

untuk bangkit”80 

 

“Sesuatu keputusan yang tidak menguntungkan itu pasti akan kita alami. 

Namun apapun itu tetap kita terima dan jadikan itu sebagai sebuah 

pembelajaran untuk kita introspeksi diri, terutama saya sebagai kepala 

sekolah. Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala sekolah dari 

tahun 2012, saya tidak pernah menganggap ada kegagalan. Kemunduran 

mungkin iya. Dan cara saya menghadapi kemunduran itu adalah dengan 

mengintrospeksi diri untuk mengambil langkah yang lebih baik lagi ke 

depan. Kita pelajari kembali, apa sebenarnya yang salah dengan diri saya 

dan apa yang salah dengan keputusan yang saya ambil untuk kemudian 

dijadikan sebagai sebuah pembelajaran.81 

 

“ketika ada masalah, biasanya saya minta bantuan denga rekan (guru), 

kemudian ke teman sejawat (kepala sekolah madrasah lain), jika tidak bisa 

selesai saya akan bawa ke yayasan untu dicarikan solusi. Selama ini saya 

merasa tidak pernah melakukan tindakan yang tidak menguntungkan saya, 

karena saya selalu mempertimbangkan kemaslahatan dalam melakukan 

tindakan, jadi saya merasa tidak pernah dirugikan. Jika menghadapi kondisi 

inipun, ya saya akan ikhlas dan tetap mengambil tindakan teresbut jika itu 

untuk kemaslahatan. Tidak ada istilah gagal atau frustasi, hanya 

keberhasilan yang tertunda. Bagaimanpun hasil yang saya peroleh, saya kan 

tetap berusaha dan melakukan evaluasi” 82 

 

“Saya akan melakukan sharing ke stakeholder, karena ketika dihadapkan 

dengan suatu kendala akan cepat dapat solusi jika kita berbagi. Hal penting 

lainnya adalah berbagi dengan guru. Guru pasti akan dilibatkan dalam hal 

apapun, selain guru, stakeholder adalah komponen penting dalam 

perkembangan madrasah. Apapun saya kembalikan semuanya sebagai 

tanggung jawab, apapun keputusan yang saya ambil tidak untuk 

kepentingan pribadi saya, harus memprioritaskan kepentingan madrasah. 

Hal lain adalah evaluasi diri, evaluasi guru, dan melakukan musyawarah 

untuk memperbaiki keadaan dan mengantisipasi hal yang sama terjadi 

lagi.”83 

 

“Apapun kendala yang dialami dan target apapun yang harus dihadapi pasti 

beliau akan melakukan musyawarah dengan guru, jadi beliau pasti akan 

melakukan musyawarah dulu. Terkait  melibatkan yayasan, disini kami 

selalu berusaha menyelesaikan kendala apapun tanpa melibatkan yayasan, 
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karena kami pahami bahwa yayasan menaungi banyak lembaga jadi sebisa 

mungkin kami tidak membawa masalah ke yayasan dan selama ini kami 

tidak pernah mengalami sebuah kendala yang berat. Terkait pengambilan 

keputusan, saya tidak pernah melihat kepala mengambil sebuah keputusan 

tapi tidak menguntungkan beliau. Karena ibu disini paling senior dan paling 

lama. Kami sering bicara secara pribadi, tapi selama ini beliau tidak pernah 

mengeluh atau menyampaikan bahwa beliau mengambil keputusan yang 

tidak menguntungkan.”84 

 

“Selama ini, saya pernah mengalami intervensi terkait kebijakan yang saya 

ambil.Yaitu ketika saya menggagas program “Raudatul Ilmi” itu, banyak 

dewan guru yang kurang bersepakat dan khawatir siswa akan terlantar 

nantinya. Namun saya tetap meyakinkan mereka bahwa saya sudah 

mempunyai konsep yang pasti dan memberikan jaminan bahwa program 

tersebut akan dapat berjalan sesuai harapan.”85 

 

“Saya tetap mengedepankan keputusan bersama sekalipun keputusan itu 

tidak menguntungkan bagi saya pribadi.”86 

 

c. Objektif 

 

Objektif merupakan sikap atau pendapat yang didasarkan pada keadaan 

yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. 

Seorang pemimpin perlu memiliki objektivitas dalam bekerja karena menghadapi 

orang-orang yang memiliki kepribadian, pendapat, dan kepentingan serta 

kebutuhan yang beragam. Sepanjang menghadapi keragaman ini, sikap objektif 

dari pemimpin menjadi keniscayaan demi menghindari perlakuan yang tidak adil 

terhadap pihak-pihak tertentu. Ada bermacam cara yang biasa dilakukan oleh 

seseorang dalam menunjukkan sikap objektifnya. Di bawah ini adalah gambaran 

nilai objektif yang dimiliki oleh kepala madrasah yang diteliti. Pertanyaan yang 

diajukan terkait ini antara lain adalah: Bagimanakah sikap anda ketika 

menghadapi anggota/warga yang anda pimpin bertikai/berbeda paham? 

“saya akan berusaha selesaikan dengan cara musyawarah, tapi jika tidak 

menemukan solusi saya akan melibatkan pihak yayasan”.87 
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“Sebagai kepala sekolah tentu saya akan memediasi mereka, mencari akar 

permasalahan dan menawarkan solusi terbaik bagi mereka”.88 

 

“Biasanya beliau melakukan mediasi dan mengukur mana yang lebih 

banyak positifnya dan mana yang lebih sedikit negatifnya sehingga 

keputusan yang diambil benar-benar dipertimbangkan secara matang dan 

tepat. ”89 

 

“Ya saya hanya menampung saja semua usul dan saran dari berbagai pihak, 

dan saya anggap itu sebagai sebuah masukan. Namun ketika saya sudah 

mengambil sebuah keputusan, maka tidak boleh ada yang mengganggu 

gugat lagi dan keputusan yang sudah diambil tersebut harus dijalankan 

sebagaimana mestinya. Sebagai contoh ketika ada warga madrasah yang 

bertikai, Saya tidak bisa memutuskan dengan segera. Saya harus memantau 

terlebih dahulu di antara dua pihak yang berbeda pendapat. Setiap pihak 

saya minta untuk menjelaskan dampak baik dan buruknya terhadap 

pendapat yang dilontarkan. Setelah itu saya meminta dewan guru lainnya 

untuk memberikan pandangan dan masukannya dan kemudian pada 

akhirnya saya mengambil sebuah keputusan.Yang menjadi pertimbangan 

terbesar saya ketika akan mengambil sebuah keputusan adalah berdasarkan 

saran dari ketua yayasan. Setelah ada beberapa pendapat yang diajukan oleh 

dewan guru ketika rapat, maka pendapat tersebut saya teruskan ke ketua 

yayasan untuk diberikan pertimbangan. Setelah mendapatkan pertimbangan 

dari ketua yayasan, baru saya dapat memutuskan. Cara lain adalah saya 

tentunya akan memanggil mereka yang bertikai dan berusaha mendamaikan 

mereka dengan jalan mengambil jalan tengah yang dapat menguntungkan 

mereka semua.”90 

 

“Jika berbeda paham sampai menimbulkan masalah maka jelas harus ada 

tindakan dari saya selaku pimpinan, yaitu dengan menyatukan dalam 

musyawarah bersama untuk menyelesaikan pemahaman yang berbeda, 

karena perbedaan pemahaman itu hal yang biasa, yang menjadi masalah 

ketika perbedaan tersebut menjadikan individu bertikai atau terpecah 

belah”91 

 

“Saya akan berusaha menyelesaikannya di lingkungan madrasah dan 

melakukan musyawarah bersama guru dan anggota yang lain, jika tidak 

menemukan solusi maka akan menyerahkannya ke yayasan.”92 
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“Selama saya disini, untuk guru dan staf tidak pernah bertikai. Kalau 

berbeda paham ya, tapi pasti itu selesai dengan musyawarah, tidak pernah 

terbawa keluar musyawarah apalagi sampai bertikai, karena kepala akan 

selalu menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah, begitu juga 

dengan warga atau wali murid, selama ini tidak pernah ada wali murid yang 

datang ke madrasah dengan marah-marah sampai berlarut, jika ada ketidak 

puasan wali  murid terhadap pelayanan kami atau hal lainnya pasti kami 

akan ajak duduk bersama dan bicarakan baik”93 

 

“Yang saya lihat selama ini, beliau berusaha menjadi seorang mediator 

sambil mengukur dampak dari pendapat yang diberikan. Dan nantinya 

beliau mengambil langkah-langkah yang sangat obyektif ketika mengambil 

sebuah kesimpulan.”94 

 

d. Perseptif 

 

Perseptif dapat dimaknai antara lain sebagai adanya kesadaran yang tajam 

dan cepat mengerti. Jadi perseptif menunjukkan sikap cepat tanggap yang dimiliki 

oleh seseorang ketika berhadapan dengan orang dan situasi tertentu. Seorang 

pemimpin dituntut untuk memiliki sikap pengertian, empatik, mengenal dengan 

baik, dan cepat tanggap terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Selain itu, dia 

juga harus cerdas membaca situasi yang secara langsung maupun tidak langsung 

akan berdampak kepada keberlangsungan organisasi yang dipimpinnya. Di bawah 

ini adalah gambaran tentang seperti apa sikap perseptif yang dimiliki oleh para 

kepala madrasah yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan di antaranya adalah: 

Apakah anda mengenal dengan baik identitas seluruh anggota yang anda pimpin? 

“Iya tentu. Karena awal saya merekrut mereka sebagai guru di madrasah ini 

adalah saya harus interview terlebih dahulu. Saya harus merasa nyaman 

dengan mereka dan harus mengetahui kapasitas mereka seperti apa. Jika 

terjadi perbedaan hasrat dan keinginan anggota maka sikap saya adalah 

contohnya ketika berada di dalam sebuah forum rapat, kita akan 

menemukan pendapat itu sangat beragam. Tentunya semua pendapat itu kita 

tampung, kemudian kita pertimbangkan bersama mana yang memang paling 

tepat untuk kita ambil sebagai sebuah keputusan. Di dalam pengambilan 

keputusan, saya tidak melihat bahwa siapa yang lebih dekat dengan saya 

kemudian akan selalu saya terima pendapatnya. Semua didasarkan pada 
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obyektifitas dan tingkat kebaikannya. Ketika ada anggota yang menghadapi 

permasalahan, maka jika berkaitan dengan urusan sekolah, saya panggil 

mereka untuk melakukan komunikasi yang lebih intens dan menggali 

permasalahan mereka dengan tidak menggurui tentunya. Saya hanya ingin 

tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka kemudian saya mengajak 

mencari solusi bersama. Namun jika menyangkut urusan pribadi yang tidak 

ada kaitannya dengan sekolah, sebisa mungkin saya tidak terlibat di 

dalamnya”95 

 

“Ya, saya sangat mengenal baik semuanya, karena untuk guru kami sangat 

selektif, modelnya kami menjemput guru bukan menunggu. Siapapun dari 

pihak yayasan mau masuk untuk ngajar, saya akan menolak jika memang 

tidak dibutuhkan. Saya akan berusaha membantu dalam penyelesaian 

permasalahannya tersebut. Jika ada beberapa aspirasi yang berbeda, saya 

menampung segala aspirasi guru, saran guru, dan pendapat guru kemudian 

saya bahas di forum untuk dirapatkan, untuk keputusannya saya ambil suara 

terbanyak.”96 

 

 “Itu adalah hal yang sangat sering terjadi. Banyak sekali pendapat ketika 

rapat dan semua pendapat tersebut harus saya tampung untuk selanjutnya 

dipertimbangkan mana yang memang kita butuhkan sebelum akhirnya 

benar-benar mengambil sebuah keputusan. Jika saya sudah mengambil 

keputusan dari beberapa opsi yang ditawarkan ketika rapat, kemudian ada 

sebagian peserta rapat yang tidak sepakat dan tetap menganggap bahwa opsi 

yang mereka tawarkan lebih pas, maka tentunya dalam mengambil 

keputusan dari beberapa opsi yang ditawarkan, kita tidak boleh semena 

mena memutuskan. Artinya semua didasarkan pada pertimbangan 

kebutuhan dan apa yang menjadi keputusan tersebut kita sampaikan dengan 

cara yang baik serta kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa 

memang keputusan ini yang kita butuhkan.”97 

 

“InsyaAllah selama ini, semua dewan guru dapat bekerja sama dengan baik 

dan itu menjadi salah satu indikator bahwa kita dapat berjalan bersama dan 

dapat saling mempengaruhi satu sama lain.”98 

 

“Sangat mengenal. Semua guru dan staff yang ada di MTs ini sangat saya 

kenal dan bahkan sifat serta karakternya juga saya kenal. Ketika terjadi 

perselisihan di antara mereka, saya berusaha memediasi terlebih dahulu 

untuk mencari pokok permasalahan. Ketika pokok permasalahan tersebut 

sudah saya dapatkan, saya melakukan koordinasi dengan ketua yayasan 

untuk meminta saran. Setelah itu biasanya ketua yayasan akan menyerahkan 

keputusan itu kepada saya untuk saya putuskan. Bentuk mediasi yang saya 
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lakukan selama ini  adalah saya melakukan pemanggilan kepada guru yang 

bersangkutan, apabila guru tersebut kembali melakukan kesalahan maka 

saya berikan surat peringatan sampai 3 kali.”99 

 

“Apabila ada seorang guru memiliki masalah pribadi yang tidak ada 

kaitannya dengan sekolah, kepala madrasah sejauh ini jika ada guru yang 

mempunyai masalah yang tidak ada kaitannya dengan sekolah, beliau tidak 

pernah ikut campur dan meminta kami untuk menyelesaikannya secara 

pribadi”.100 

 

“Sangat mengenal, karena setiap guru yang masuk ngajar disini melalui tes, 

kami melakukan tes masuk ... kalau ada perbedaan keinginan dari warga 

madrasah, saya akan tampung semua keinginan anggota walaupun berbeda, 

kemudian akan saya rapatkan untuk mencari keputusan yang terbaik. Cara 

lain selain itu yaitu saya akan menunggu laporan, jika memang ada laporan 

saya akan selesaikan dengan yang bersangkutan dengan diskusi bersama. 

Jika tidak ada laporan itu artinya permasalahannya tidak serius, 

permasalahannya tidak berat, jadi tidak perlu ada campur tangan kepsek.”101 

 

“Kalau muncul perbedaan pendapat tentang sesuatu hal, saya akan 

melakukan pertemuan dan musyawarah, karena dengan bertemu di meja 

yang sama, apapun perbedaan tersebut akan bisa diselesaikan menjadi satu 

keputusan bersama. Dan selama ini setiap rapat yang kita lakukan pasti akan 

ada perbedaan di setiap individu, mereka memiliki pendapat dan keinginan 

yang berbeda, intinya bertemu dalam musyawarah yang sama. Dan jika ada 

guru atau warga yang bermasalah maka saya akan mencarikan solusi 

bersama, akan melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian 

bersama, kecuali jika permasalahannya terkait dengan imaje/nama baik 

madrasah. Jika ada yang memalukan madrasah atau yayasan maka akan 

langsung dikeluarkan dari madrasah.”102 

 

“Beliau akan berusaha membantu dalam penyelesaiannya, beliau adalah 

orang yang peduli dengan semua orang dan beliau juga sangat dekat dengan 

semuanya sehingga secara otomatis rasa peduli akan muncul ketika salah 

satu dari kita menghadapi permasalahan”103 
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“Alhamdulillah saya merasa cukup bisa. Saya belajar untuk terus 

membangun komunikasi dengan mereka dan tidak memposisikan diri 

terlihat seperti orang yang memimpin dengan semaunya. Saya merasa ini 

adalah salah satu perubahan yang berhasil kita bangun di MA ini. Kalau 

dulu sebelum saya menjadi kepala MA, saya melihat guru jarang sekali bisa 

duduk dan berdiskusi bersama. Namun alhamdulillah sekarang kami sering 

membuat forum, tidak hanya di dalam lingkungan madrasah, akan tetapi 

juga di luar lingkungan madrasah sehingga saya merasa lebih mudah untuk 

mempengaruhi perilaku mereka.”104 

 

e. Inisiatif 

 

Inisiatif adalah usaha atau tindakan yang bersifat memprakarsai dan 

mempengaruhi orang lain untuk ikut melakukannya. Dengan demikian, inisiatif 

terkait dengan kemampuan seseorang untuk menjadi pionir dalam melakukan 

sesuatu hal secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Seorang pemimpin 

harus memiliki inisiatif dalam  menjalankan organisasi atau lembaganya, karena 

dia harus berpikir dan bertindak cepat tatkala menghadapi permasalahan terkait 

warga dan lembaga yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik adalah yang mampu 

memberi contoh yang baik kepada bawahannya, dan selalu berada di depan tatkala 

ada masalah yang dihadapi. Dia adalah orang pertama yang menjalankan 

kewajiban dan orang terakhiryang menuntut hak. Prinsip ing ngarso sang tulodo 

itulah yang perlu diterapkannya. Di bawah ini adalah gambaran apakah para 

kepala madrasah perempuan yang ada di Lombok Barat memiliki inisiatif dalam 

memimpin.  Pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah: Bagaimana Sikap 

Anda ketika dituntut memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri dan mengatur 

tindakan-tindakan tersebut? 

“Selama saya menjadi kepala dalam madrasah ini, saya selalu 

mengedepankan musyawarah dalam bertindak, tetapi memang ada kalanya 

saya harus bertindak sendiri ketika keadaan darurat. Jika memang keadaan 

memaksa saya harus bertindak sendiri maka saya akan lakukan dengan 

berbagai pertimbangan dari keadaan tersebut.”105 
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“Saya akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan tersebut. Ketika 

suatu keputusan telah diputuskan maka saya bertanggung jawab penuh atas 

keputusan tersebut.”106 

 

“Harus dilaksanakan!! Saya akan melaksanakan itu dengan melakukan 

komunikasi dengan yayasan.”107 

“Saya akan pertimbangkan lagi, karena mengambil keputusan harus dengan 

pertimbangan yang panjang dan mengesampingkan kepentingan pribadi. 

Jadi ketika dituntut untuk melakukan tindakan sendiri saya tetap akan 

melakukan pertimbangan panjang dan matang serta musywarah.”108 

 

“Selama ini saya tidak pernah melihat beliau mengambil tindakan sendiri 

tanpa musyawarah. Jadi beliau selalu melakukan musyawarah dalam 

mengambil sebuah tindakan apapun.”109 

 

“Saya tetap pada prinsip kebersamaan. Demikian halnya ketika saya 

dihadapkan pada situasi di mana saya dituntut memiliki kemampuan 

bertindak sendiri, maka saya katakan saya tidak bisa berjalan sendiri. Segala 

sesuatu harus dijalankan secara bersama-sama dan melibatkan semua 

pihak.”110 

 

“Ya, selalu musyawarah dulu dengan guru-guru, apapun permasalahan yang 

dihadapi di madrasah ini. Ketika saya dituntut untuk segera mengambil 

keputusan sendiri, maka saya harus berani mengambil keputusan tersebut 

yang tentunya didasarkan pada pertimbangan utama tadi. Setelah itu saya 

akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan saya dan 

sebisa mungkin dapat dijalankan dengan maksimal. Sebagai contoh ketika 

saya pernah menemukan seorang murid yang bertingkah melebihi batas 

kewajaran. Lalu apa yang saya lakukan ? Saya mencoba memanggil anak 

tersebut dan memediasi dia sembari  saya menasehati untuk tidak 

mengulangi perbuatan yang sama. Artinya bahwa kadang-kadang tindakan 

itu harus diambil segera oleh saya pribadi tanpa harus menyerahkan kepada 

yang lebih bertanggung jawab, dalam hal ini guru BK. Dan kalau terkait 

kebijakan, saya juga  pernah dihadapkan pada situasi dilematis.  Seperti 

ketika di awal saya menjabat sebagai kepala MA, saya melihat sistem yang 

sudah terbangun kurang begitu rapi sehingga perlahan saya coba untuk 

merapikannya. Demikian halnya dengan kegiatan siswa yang saya rasa 

kurang berjalan lancar, maka saya berkoordinasi dengan pelatih 
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ekstrakurikulernya dan meminta untuk dijalankan kembali dengan 

maksimal. Saya juga mencoba membuat program baru yang saya rasa 

dibutuhkan oleh siswa yaitu “Raudatul Ilmi”, kemudian saya sampaikan 

kepada semua pihak bahwa program tersebut harus ada di MA dan mereka 

bisa menerimanya. Sejauh ini program tersebut terus kita jalankan setiap 

malam minggu untuk mengurangi aktifitas yang kurang bermanfaat. Kami 

mengajak siswa untuk berdo’a bersama dari setelah magrib dan kami 

rangkaikan dengan sholat Tahajjud dan Duha secara bersama-sama.”111 

 

 

f. Kemampuan Berkomunikasi 

 

Berkomunikasi adalah proses pengiriman pesan atau berita antara dua orang 

atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 

Berkomunikasi melibatkan beberapa pihak, yaitu pengirim berita, penerima berita, 

berita yang ingin disampaikan, serta situasi dan waktu. Jadi tanpa adanya 

sinkronisasi antara unsur-unsur tersebut, tidak mungkin sebuah komunikasi akan 

berhasil. Misalnya pengirim pesan adalah orang yang tidak memiliki kemampuan 

verbal yang baik, maka akan menghadapi kendala dalam menyampaikan 

pesannya. Atau penerima pesan tidak memahami bahasa yang digunakan oleh 

penyampai pesan, mustahil juga komunikasinya berhasil.  

Dalam kehidupan organisasi atau bermasyarakat, kemampuan 

berkomunikasi terutama dari pimpinan adalah sebuah tuntutan dan keniscayaan. 

Sebab seringkali terjadi konflik dalam pergaulan hanya gara-gara salah paham 

(miss komunikasi) terhadap maksud pihak lain, yang ironisnya karena tidak ada 

kemampuan mengkomunikasikan pesan. Kepala madrasah yang selalu berhadapan 

dengan banyak pihak dengan latar belakang yang beragam, harus mengasah 

kemampuan berkomunikasi-nya, supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan 

dapat berhasil dengan efektif. Hasil wawancara di bawah ini memberikan 

informasi terkait kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh kepala madrasah 

perempuan. Di antara pertanyaan yang diajukan adalah: Bagaimanakah 

kemampuan berkomunikasi dengan orang lain yang berhubungan dengan tugas 

anda? Apakah secara lisan atau tulis? 
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“Saya menggunakan keduanya, tapi lebih sering menggunakan lisan.”112 

 

“Kepala sekolah selalu memposisikan diri setara dengan kami sebagai 

dewan guru dan jarang sekali saya melihat beliau memposisikan diri 

layaknya seorang kepala sekolah. Langkah ini diambil supaya beliau bisa 

lebih dekat dengan kami dan dapat berkomunikasi lebih intens dengan kami. 

Terlihat ketika beliau memimpin rapat misalnya, berbekal pendidikan yang 

tinggi, beliau sangat mampu mengendalikan kondisi rapat sehingga dapat 

berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah selama beliau menjadi kepala MA 

dan mengajak dewan guru untuk rapat, jarang sekali ada yang berhalangan 

hadir. Kalaupun ada yang berhalangan, pasti menyertakan dengan alasan 

yang jelas.”113 

 

“Insya Allah sangat memungkinkan, karena jika saya tidak bisa 

mempengaruhi mereka tentunya saya tidak akan bisa menjadi pemimpin 

yang baik. Untuk dapat mempengaruhi orang lain, maka kemampuan 

berkomunikasi adalah modal utama bagi seorang pemimpin. Cara saya 

mempengaruhi mereka..... yang pasti adalah kita memberikan keteladanan 

terlebih dahulu dan ketika pertama kali mereka masuk di sini untuk menjadi 

guru, kita paparkan aturan yang sudah ada kepada mereka untuk kemudian 

mereka fahami dan mereka taati Bersama. Andaikan ada komplain dari 

mereka, kita mencari solusi dengan komunikasi. Secara umum saya juga 

memimpin mereka dengan sangat enjoy. Karena apabila kita 

memperlakukan mereka dengan memberikan banyak tekanan, mungkin 

mereka akan merasa tidak nyaman dan selalu merasa di bawah tekanan 

sehingga dapat mengakibatkan kinerja mereka terganggu. Kami juga tidak 

membatasi mereka untuk menyampaikan ide dan gagasan. Apabila ada ide, 

mereka dapat menyampaikan secara langsung kepada saya tanpa harus 

melalui forum rapat. Jadi kami benar-benar mengutamakan azas 

kekeluargaan karena kami menyadari bahwa anggaran yang ada di kami 

hanya bersumber dari dana bos dan mereka juga mendapatkan gaji 

secukupnya.”114 

 

“Saya membangun komunikasi dengan cara lisan dan tulisan. Secara tulisan 

sebagai bentuk formalitas karena kita berada di bawah naungan lembaga 

yang memiliki sistem dan harus terdokumentasi, sedangkan secara lisan 

karena setiap sesuatu perlu dibicarakan bersama untuk memberikan 

penjelasan terhadap hal-hal tertulis yang belum dipahami secara jelas dan 

masih banyak hal lainnya lagi.”115 

 

Ketika berada di forum rapat, saya melihat beliau koordinatif dan 

kooperatif. Artinya segala sesuatu itu dibahas bersama dan beliau selalu 
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meminta pertimbangan dari kita semua sebelum mengambil sebuah 

keputusan. Secara intensif beliau hampir setiap hari membangun 

komunikasi dengan kita semua selaku dewan guru, dan kalaupun ada hal-hal 

yang perlu untuk dimintai pendapat, beliau tidak pernah sungkan untuk 

meminta pendapat kepada kita semua.”116 

 

“Selama ini, guru-guru selalu mendengarkan perintah saya, tdak ada yang 

pernah menolak, hanya ketika ada keputusan yang harus diambil kita harus 

mengikuti kesepakatan bersama.”117 

 

“Sebisa mungkin dengan lisan, jika memang tidak bisa secara langsung 

maka akan dikomunikasikan via telpon , tetapi jika benar-benar darurat akan 

melakukan dengn tulisan (WA atau sms).”118 

 

“Insya Allah melalui komunikasi yang baik saya bisa mempengaruhi 

mereka yang ada di madrasah. Dan komunikasi itu tidak melulu lisan dan 

tulisan. Keteladan adalah salah satu cara berkomunikasi juga menurut saya. 

Salah satu contoh saya mempengaruhi perilaku bawahan saya adalah dalam 

hal berpakaian, khususnya yang perempuan, saya selalu sampaikan ke guru-

guru untuk berjilbab yang tidak menerawang, dan semua guru melakukan 

itu.”119 

 

“Ya ibu kepala dapat mempengaruhi perilaku kami yang ada di madrasah. 

Contohnya dalam hal berpakain untuk yang perempuan, beliau selalu 

memberikan pesan untuk berpakaian santun dan tidak pakai celana panjang, 

kemudian untuk laki-laki tidak boleh merokok di dalam madrasah.”120 

 

“Saya berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Sebagai lembaga formal 

tentunya kita tidak bisa melupakan sistem dan sistem sudah mengatur 

bahwa apabila kita ingin membuat sebuah forum maka kita harus bersurat 

terlebih dahulu. Namum komunikasi itu tidak terhenti di situ, kami juga 

berkomunikasi langsung secara lisan agar dapat tersampaikan dengan 

maksimal.”121 

 

 

 

 

                                                             
116 Syamsuddin (Tenaga Edukatif MTs As-Sulami), Wawancara, Lingsar, 27 Agustus 2018. 
117 Miskiyah (Kepala MI Yusuf Abdussatar), Wawancara, Kediri, 10 September 2018. 
118 Supiatun (Kepala MI Nurul Hakim), Wawancara, Kediri, 5 September 2018. 
119 Nurul Laela (Kepala MTs NW Selaparang Putri), Wawancara, Kediri, 1 September 2018. 
120 Sumiati (Tenaga Edukatif MI Nurul Hakim), Wawancara, Kediri, 6 September 2018. 
121 Dian Kurniawati (Kepala MA As-Sulami), Wawancara, Lingsar, 20 Agustus 2018. 



g. Percaya Diri 

 

Percaya diri adalah salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin akan kemampuan mereka 

sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis, bahkan ketika harapan mereka 

tidak terwujud. Mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Jadi 

dengan adanya rasa percaya diri seseorang akan memiliki keyakinan kuat bahwa 

dia mampu melakukan suatu tindakan. Kondisi ini berbeda dengan orang yang 

tidak memiliki rasa percaya diri, di mana dia akan memiliki konsep diri yang 

negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karenanya sering menutup diri.  

Lantas bagaimana dengan seorang pemimpin, yang memiliki visi dan misi 

yang harus dicapai tetapi tidak mempunyai rasa percaya diri? Sudah pasti 

sebagaian targetnya tidak dapat tercapai secara maksimal, karena terlalu sibuk 

dengan pikiran negatif yang membuatnya terus berpikir tetapi tidak pernah berani 

mencoba untuk berbuat. Dan bagaimanakah dengan para kepala madrasah 

perempuan yang diteliti? Berikut petikan wawancara dengan beberapa subjek 

penelitian. Pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah: Apakah anda tidak 

pernah minder ketika berhadapan dan mengurus anggota yang anda pimpin? 

“Untuk minder saya tidak pernah, karena saya membangun madrasah ini 

dari nol, kami juga di sini mengedapankan kekeluargaan sehingga tidak ada 

rasa canggung atau kurang percaya diri.”122 

 

“Kalau boleh jujur saya itu percaya dirinya tingkat dewa ya, jadi saya selalu 

mengukur kemampuan saya. Selama saya jika masih mampu untuk 

melakukan sesuatu maka saya akan lakukan. Kalaupun ada yang komplain 

atau membatasi diri karena mereka laki-laki, maka saya akan memberikan 

pemahaman kepada mereka bahwa ini memang tugas dan tanggung jawab 

saya sebagai seorang kepala sekolah.123 

 

“Pasti pernah, apapun profesinya pasti pernah merasakan minder karena itu 

menyangkut perasaan seseorang. Tapi selama ini saya mengingatkan untuk 

tidak boleh terganggu dengan masalah perasaan. Semua harus terfokus pada 

tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing sehingga mereka bisa 

menjalankan tugasnya dengan baik. Jika dalam sebuah lembaga tidak 

menjalankan tupoksinya dengan baik, maka itu adalah bakal kehancuran 
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lembaga itu sendiri, demikian yang saya selalu ingatkan kepada mereka 

selaku kepala madrasah.”124 

 

“Pernah, tepatnya pas beliau baru awal-awal menjadi kepala MA. Namun 

kita harus maklum. Siapapun yang jadi pemimpin, jangankan anak-anak 

muda, orang tua sekalipun pasti akan merasakan minder pas pertama 

menjadi kepala sekolah karena yang namanya menjadi kepala sekolah itu 

berat. Tapi beliau selalu mencoba beradaptasi sehingga lama kelamaan 

beliau terbiasa dan membuang jauh rasa itu.125 

 

Jika ada orang yang berusaha mempengaruhi pendapat dan keputusan saya, 

maka saya akan mendengarkan terlebih dahulu, kemudian menyerahkannya 

ke forum musyawarah”126 

 

Saya tetap berpegang pada aturan main saya sendiri dengan berpedoman 

pada aturan yang sudah ada. Saya juga merupakan orang yang tidak mudah 

terpengaruh dan banyak belajar dari buku serta pengalaman sehingga saya 

harus mempertimbangkan yang terbaik untuk mengambil sebuah 

keputusan.127 

 

“Saya rasa minder adalah hal yang manusiawi, dan itu menjadi bagian dari 

sebuah sifat perempuan itu sendiri. Begitu pula dengan beliau selaku kepala 

madrasah perempuan pasti sering merasakan minder. Namun kami tidak 

lepas tangan begitu saja. Artinya kami selalu mendukung beliau dan 

memberikan motivasi bahwa beliau memang mampu menjalankan tugasnya 

sebagai seorang kepala madrasah.”128 

 

“Tidak pernah. Karena kami sebagai guru juga memahami posisi kami dan 

kami juga mudah diatur sehingga beliau bisa dengan lancar menjalankan 

tugasnya sebagai pimpinan”.129 

 

“Saya tidak pernah merasa minder dalam menjalani tugas saya sebagai 

pemimpin, karena saya sadari bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus 

saya laksanakan dengan penuh keyakinan demi kemaslahatan bersama, saya 

tidak minder karena saya sudah terbiasa dengan lingkungan yang dominan 

laki-laki, karena di KKM juga saya sendiri perempuan, selain di KKM saya 

juga mengikuti SATKER, Sehingga tidak ada alasan saya untuk minder”130 
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“Saya sebagai kepala madrasah secara mendadak, karena kepala madrasah 

sebelumnya meninggal dunia. Saya dalam keadaan yang belum punya 

pengalaman sama sekali dalam memimpin, sehingga ketika awal 

kepemimpinan jelas saya pasti minder. Tapi seiring berjalannya waktu saya 

perlahan belajar dan terbiasa, jadi saya bisa belajar dari pengalaman saya 

selama ini dan sekarang saya sudah tidak merasakan minder lagi. Cara 

untuk mengurangi rasa minder, ketika rapat misalnya, saya biasanya 

menyampaikan latar belakang kenapa memberikan pendapat seperti itu. 

Memberikan gambaran bagaimana dasar saya dalam mengambil sebuah  

kebijakan dan pasti latar belakang saya menyampaikan masukan adalah 

positif dan negatifnya. Dan jika mereka kukuh mempengaruhi pendapat 

saya, maka saya akan memberikan kesempatan untuk melaksanakan 

pendapatnya, kemudian setelah berjalan kami akan melakukan evaluasi 

untuk memutuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak.”131 

 

“Sebenarnya bukan minder ya, tapi lebih kepada khawatir awalnya. Bisa 

nggak saya menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah orang yang usianya 

jauh lebih senior dari saya. Tapi akhirnya setelah bertemu dengan semua 

guru dan berbicara dengan mereka, mereka dengan hati terbuka dapat 

menerima keberadaan saya sebagai kepala MA. Karenanya, saya tetap 

berpegang pada prinsip diri sendiri. Ketika sesuatu itu saya anggap baik, 

maka saya akan laksanakan. Demikian halnya ketika saya menganggap 

sesuatu itu tidak baik maka saya sebisa mungkin akan meninggalkannya. 

Kalaupun ada yang ingin mempengaruhi keputusan saya, maka itu tidak 

akan berpengaruh banyak bagi saya. Saya mungkin akan menganggap itu 

sebagai sebuah saran dan masukan saja.”132 

 

“Bukan pernah lagi ya, tapi sangat sering karena dari saya pribadi lebih 

banyak mindernya. Tetapi rekan-rekan guru selalu berada di belakang saya 

dan memotivasi saya untuk membuang jauh rasa minder tersebut. Mereka 

selalu mengingatkan saya bahwa tugas ini memang sudah menjadi amanah 

bagi saya yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Hal lain yang 

membuat saya merasa minder tentunya karena faktor saya adalah 

perempuan merupakan alasan utama. Seperti yang saya sampaikan di awal 

bahwa masih banyak laki-laki yang lebih pantas menjadi pemimpin di MTs 

ini akan tetapi amanah itu diberikan kepada saya. Selain itu mungkin karena 

saya merasa ada yang jauh lebih senior dari saya dan lebih berpengalaman 

menjadi pemimpin yang membuat saya merasa minder.”133 

 

“Beliau akan mendengarkan pendapat anggota tersebut, dan 

mempertimbangkan bersama, pendapat mana yang lebih menguntungkan 

madrasah akan diambil dan diputuskan bersama. Jadi ketika ada yang 

mempengaruhi pendapat kepala, beliau tidak mempertahankan pendapatnya 
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secara kaku, tapi mendengarkan dan membandingkan pertimbangan yang 

sudah diberikan kepala dan menyerahkan ke forum untuk keputusan 

bersama.”134 

 

 

h. Kreativitas 

 

Kreativitas merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang 

diterima dari luar diri individu tersebut. Jadi kreativitas lahir bersama lahirnya 

manusia tersebut. Dalam kehidupan ini kreativitas sangat penting, karena 

kreativitas merupakan sebuah kemampuan yang sangat berarti dalam proses 

kehidupan manusia. Pribadi yang memiliki kreativitas mampu menghadirkan hal-

hal baru yang berbeda dari  yang telah ada, dan berani mengambil resiko dengan 

pilihan tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki kreativitas yang mampu 

membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan pribadi maupun 

masyarakat.  

Salah satu tugas pemimpin adalah, mengantarkan masyarakat yang 

dipimpinnya ke arah perubahan dan kemajuan yang bersifat positif. Sehingga 

kreativitas merupakan faktor mutlak yang perlu ada pada diri pemimpin. 

Berdasarkan uraian ini, maka seorang kepala madrasahpun harus memiliki 

kreativitas dalam mengelola lembaga yang dipimpinnya, supaya dapat 

mengahasilkan pendidikan yang berkualitas dan maju. Seperti apa kreativitas yang 

dimiliki para kepala madrasah perempuan dapat dibaca pada kutipan-kutipan 

wawancara di bawah ini.    

“Saya biasanya melakukan kombinasi, karena untuk kemajuan madrasah 

tidak bisa monoton dengan aturan yang sudah ada. Kadang aturan itu terlalu 

kaku sehingga kita perlu melakukan kombinasi dengan cara-cara yang baru 

yang tentunya tidak melenceng dari aturan yang sudah ada. Contoh 

kombinasi yang telah saya lakukan  adalah kombinasi pembelajaran. Kalau 

dulu biasanya guru hanya masuk ke kelas kemudian mengajar dengan 

metode ceramah, sekarang kami bekali guru dengan LCD Proyektor di 

masing-masing kelas dan setiap guru kami haruskan untuk dapat 

mengoperasikan LCD tersebut sebagai bekal untuk melakukan kombinasi 

pembelajaran di kelas.”135 
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“Saya lebih suka melakukan sharing dengan madrasah lain, kemudian saya 

kembangkan hasil sharing tersebut di madrasah ini, tapi kadang saya 

mengikuti program yang sudah dilakukan madrasah lain, kadang pula ide 

sendiri kita kembangkan.”136 

 

“Saya melihat kemudian mengembangkan, dan saya juga memiliki ide 

sendiri. Kalau ditanya lebih dominan yang mana, saya kira sama saja sih, 

tidak ada yang dominan, karena dua-duanya sering saya lakukan.”137 

 

“Sebisa mungkin saya harus menciptakan hal-hal baru untuk menopang 

perkembangan zaman dan agar tidak tertinggal oleh zaman. Saya 

mempunyai keinginan menjadikan madrasah ini sebagai salah satu sekolah 

inklusi agar anak-anak penyandang disabilitas juga dapat merasakan 

pendidikan dengan nyaman disini. Akan tetapi ini masih dalam proses yang 

terus kita usahakan.“138 

 

“Saya jika mengerjakan sesuatu menggunakan kebiasaan yang berbagai 

macam, terkadang saya mengikuti orang lain, terkadang mengikuti tapi 

mengembangkannya dan terkadang pula saya memiliki ide sendiri.”139 

 

 

i. Kemampuan Beradaptasi 

 

Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan 

sekitarnya untuk bertahan hidup (survival). Dengan demikian, adaptasi terkait 

dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan yang 

baru. Seringkali seseorang akan menghadapi problem ketika: memasuki 

lingkungan yang baru (tempat tinggal, tempat kerja, sekolah dan sebagainya), 

mengalami perubahan fisik (kecelakaan, faktor usia, dansebagainya), terjadi 

perubahan status (menikah, bercerai, meninggal, orang tua baru, dan sebagainya), 

dan terjadi perubahan keadaan (miskin, kaya, bangkrut, promosi, dan sebagainya), 

yang jika tidak mampu dilewati, akan memunculkan permasalahan serius. 

 Kemampuan beradaptasi terkait dengan bagaimana mengelola pikiran dan 

perasaan untuk dapat menerima dan berbaur dengan orang dan situasi baru. 

Kepala madrasah tidak dapat menghindari perjumpaan dengan orang dan situasi 
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baru, karena biasanya jika ada promosi jabatan akan ada perubahan. Untuk itu 

maka dia harus selalu menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut. lalu 

bagaimana dengan kepala madrasah yang diteliti? Pertanyaan yang diajukan 

terkait poin ini di antaranya adalah: Apakah anda punya masalah terkait adaptasi 

dan interaksi sosial baik di internal maupun eksternal madrasah? Berikut respon 

dari subjek penelitian. 

“Tidak, saya tidak punya masalah dengan hal tersebut, kami semua seperti 

keluarga tdak ada kesulitan dalam berinteraksi.”140 

 

“Tidak ada masalah sama sekali, semua berjalan dengan baik.”141 

 

“Awalnya memang saya akui, saya kesulitan untuk bergabung dengan guru-

guru, karena saya belum punya pengalaman memimpin, saya juga kesulitan 

untuk membaca karakter guru-guru Karena waktu itu saya belum kenal 

dengan guru-guru. Tapi itu awal saya sebagai kepala, maklum lah belum ada 

pengalaman, tapi setelah semuanya berjalan sekarang saya tidak punya 

masalah terkait interaksi di madrasah”142 

 

“Saya rasa selama ini tidak ada masalah terkait dengan interaksi sosial. 

Semua berjalan baik dan kita tetap berkomunikasi dengan baik.”143 

 

 

2. Prospek Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan 

 

Kepemimpinan perempuan, pada tataran teori dan sebagian kasus di dunia 

empiris sebenarnya tidak lagi terlalu diperdebatkan. Telah ada beberapa 

perempuan yang menjadi pemimpin di level tertinggi pemerintahan (perdana 

mentri, presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, kepala kelurahan/desa), dan 

instansi pemerintah maupun swasta. Mereka telah menunjukkan kemampuan yang 

sama seperti bahkan lebih baik dari pemimpin laki-laki. Demikian juga halnya 

dengan lembaga-lembaga pendidikan, telah banyak kepala madrasah/sekolah 

perempuan yang ikut berkiprah dalam pembangunan bangsa. Namun demikian, 

para pemimpin perempuan ini tetap menghadapi problem terkait 

kepemimpinannya, baik yang datang dari dirinya maupun dari luar dirinya. 
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Masalah ini semakin pelik, ketika dikaitkan dengan pondok pesantren, yang 

memiliki tradisi dipimpin oleh laki-laki. Di bawah ini dapat diketahui bagaimana 

prospek kepemimpinan para kepala madrasah perempuan. 

Perempuan sangat sedikit yang menjadi kepala madrasah dalam pondok, 

bisa jadi karena beberapa alasan:144  

1. Kesibukan sebagai ibu rumah tangga yang membuat perempuan merasa 

kesulitan dalam membagi waktu untuk urusan di rumah dan urusan di 

madrasah. 

2. Kecanggungan berkomunikasi, karena lingkungan pondok dan pimpinan 

pondok didominasi laki-laki, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah (khalwat) 

3. Perempuan memang tidak mau karena merasa tidak sanggup menjadi kepala 

madrasah, sebab untuk menjadi kepala madrasah sekarang persyaratannya 

berat dan tugasnya juga banyak. 

4. Kebijakan pondok pesantren yang memang tidak membolehkan perempuan 

menjadi kepala madrasah. 

5. Tidak ada izin dari suami. 

 

“Ada beberapa kendala. Salah satunya misalkan ketika ada guru yang lebih 

senior dari saya, kemudian guru tersebut belum menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawabnya, maka ini menjadi sedikit masalah buat saya. Bagaimana 

harus menegur guru tersebut dan mengingatkan akan tugasnya tersebut.”145 

 

“Pada hakikatnya pengangkatan kepala madrasah ada di tingkat yayasan, 

apalagi kami yang mempunyai status madrasah swasta tidak memiliki aturan 

yang baku. Kami lebih mengedepankan sistem kekeluargaan dan senioritas 

di yayasan dalam artian masa mengabdi yang lama di madrasah. Kebetulan 

ibu Laziza merupakan orang yang cukup senior di madrasah ini. Beliau 

merupakan siswi dari sejak MI sampai MA di madrasah dan sejak lulus MA 

tahun 1997 beliau langsung mengabdi menjadi guru di sini. Beliau juga 

melanjutkan Pendidikan sampai tamat S2 sambil terus mengabdi di sini. 

Alhamdulillah sekarang beliau sudah menyandang gelar Master dan kami 

rasa beliau memiliki kemampuan untuk memimpin Madrasah Aliyah ini. 

Artinya Yayasan tidak memandang gender di dalam mengangkat kepala 

madrasah, karena secara umum yayasan lebih memandang kepada 

pengabdian, kemampuan secara managerial dan tidak mempermasalahkan 

gender. Kalau saya sebagai ketua Yayasan melihat beliau cukup mampu 

menjadi pemimpin dan semua urusan berjalan lancar dan baik-baik saja. 

Saya melihat beliau juga sebagai orang yang berpengalaman baik secara 

akademik maupun dalam hal kepemimpinan karena beliau sering 

mendapatkan pelatihan-pelatihan.Yang menjadi keunggulan beliau di 

banding yang lain adalah beliau kuat di kepemimpinan. Jadi ketika beliau 
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memiliki ide, beliau mampu mengatur para guru dan siswa untuk 

menjalankan ide tersebut. Selain itu beliau juga dominan memberikan 

gagasan ketika rapat dan berani mengambil kebijakan dengan cepat. Sebagai 

contoh beliau berani mengambil keputusan cepat untuk merehabilitasi 

bangunan sekolah yang terkena dampak gempa beberapa waktu lalu. 

Padahal secara pembiayaan belum ada terlihat biaya untuk melakukan 

rehabilitasi bangunan tersebut, namun beliau berani memulai untuk 

melakukan rehabilitasi. Contoh lan ketika beliau mengambil kebijakan 

untuk pengadaan LCD proyektor di masing-masing kelas. Kami sempat 

bertanya-tanya terkait dana yang dipakai, namun beliau mampu 

merealisasikannya. Terakhir ketika kemarin siswa diharuskan untuk 

melakukan ujian nasional menggunakan laboratorium komputer, beliau 

mengambil kebijakan untuk mengadakan laboratorium komputer agar siswa 

tidak menumpang di madrasah lain untuk melakukan ujian nasional. Kalau 

berbicara kendala mungkin menjadi masukan untuk kita semua. Kendalanya 

ada beberapa guru terutama yang laki-laki merasa canggung untuk 

berdiskusi dan mengajukan keluhan kepada kepala sekolah ketika rapat. Hal 

ini disebabkan karena kita yang berada di lingkungan pondok pesantren 

biasanya jika laki-laki maka dipimpin oleh seorang laki-laki. Namun jika 

diajak berdiskusi dalam suasana yang santai, insyaAllah banyak juga ide 

yang bisa disampaikan. Kendala tersebut secara umum tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan yang diambil dan setiap kebijakan yang diambil dapat 

diterima oleh semua pihak. Kita dari pihak Yayasan juga rutin mengadakan 

rapat koordinasi bersama semua pimpinan, baik dari tingkat PAUD sampai 

dengan MA. Sehingga apabila ada guru yang canggung untuk 

menyampaikan keluhan ketika rapat bersama dengan ibu kepala madrasah, 

maka kami menyampaikannya di forum yang lebih tinggi tersebut.146 

 

“Tentu ada halangan dan kendala. Karena di sisi lain saya adalah ibu rumah 

tangga. Jadi saya dihadapkan pada kendala waktu untuk mengurus sekolah 

dan keluarga. Kendala lain adalah terkait kurikulum. Kita di madrasah 

hanya dapat mengadopsi kurikulum yang dibuat oleh pemerintah dan tidak 

bisa menerapkan kurikulum sendiri. Dampaknya adalah mata pelajaran 

agama yang sebelumnya dibagi-bagi berdasarkan subnya, seperti Aqidah 

Akhlak, Fiqh dan lain-lain disatukan menjadi satu mata pelajaran yaitu 

Pendidikan Agama Islam. Sebaliknya mata pelajaran umum semakin 

ditambah kapasitasnya.”147 

 

“Saya melihat kinerja kepala madrasah perempuan sama dengan kepala 

madrasah laki-laki pada umumnya. Saya melihat ibu kepala sekolah mampu 

dan cerdas di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

kepala MTs. Kenapa saya katakan cerdas ? karena segala sesuatu yang 

memang harus dikomunikasikan, beliau selalu lakukan. Beliau 
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musyawarahkan dengan kita semua sebelum mengambil keputusan. Itulah 

hal yang paling penting menurut saya, karena secara umum banyak kepala 

madrasah yang pintar akan tetapi tidak mampu melibatkan dan mengajak 

anggotanya untuk membahas sebuah kebijakan. Kalau berbicara masalah 

kendala jelas banyak. Salah satunya terkait dengan kesejahteraan guru itu 

sendiri. Yang kedua terkait dengan kebijakan pemerintah yang sering 

berubah-ubah dan sering bertentangan dengan keadaan. Sebagai contoh 

terkait dengan proses pembelajaran, baru beberapa bulan guru menggunakan 

buku paket yang disiapkan oleh pemerintah, tidak lama kemudian diganti 

sehingga membuat guru sedikit kewalahan dan membuat kepala madrasah 

juga pangling harus berbuat apa. Contoh lain dalam hal kesejahteraan bagi 

guru yang sudah sertifikasi, gaji mereka sering terlambat cair. Dalam 

kondisi seperti itu tentunya akan menuntut guru untuk mengambil langkah 

di dalam mempertahankan hidup dan mencukupi kebutuhannya dengan 

mencari kesibukan lain yang dapat menunjang kebutuhan bulanan mereka 

sehingga berakibat pada kurang maksimalnya guru di dalam menjalankan 

tugasnya di madrasah. Kondisi seperti ini jelas membuat kepala madrasah 

menjadi dilema dan serba salah, karena di satu sisi beliau memiliki 

tanggung jawab untuk mengingatkan dewan guru di dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang guru dan di sisi lain madrasah belum bisa 

mencukupi kesejahteraan guru tersebut. ”148 

 

“Ada beberapa kendala. Yang pertama ketika ingin menemukan persepsi 

yang sama antar kepala agak sulit, karena beda orang beda pemikiran. 

Tetapi itu tidak menutup kemungkinan  kami menjalin komunikasi yang 

lebih baik sehingga jalan tengah bisa kami dapatkan.”149 

 

“Kalau menurut apa yang saya lihat selama ini, walaupun beliau adalah 

kepala madrasah perempuan tapi kinerjanya tidak jauh berbeda dengan 

kepala madrasah laki-laki. Beliau energik, muda, dan apabila dilihat dari 

latar belakang pendidikan, beliau sudah pas menjadi kepala MA. Walaupun 

beliau masih sangat muda, beliau tidak segan untuk menampung masukan-

masukan dari orang tua (guru-guru yang lebih senior) termasuk saya. Terus 

kalau kita berbicara masalah kendala pasti ada. Tapi kendala yang beliau 

hadapi tidak terlalu berat, hanya masalah waktu kuliah. Karena saat ini di 

samping menjadi kepala MA, beliau juga sedang menempuh pendidikan S2 

di UIN Mataram Jurusan Bahasa Arab.” 150 

 

“Ada beberapa kendala. Salah satunya misalkan ketika ada guru yang lebih 

senior dari saya, kemudian guru tersebut belum menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawabnya, maka ini menjadi sedikit masalah buat saya. Bagaimana 

harus menegur guru tersebut dan mengingatkan akan tugasnya tersebut.”151 
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“Pada dasarnya siapapun yang menjadi kepala madrasah, baik dia laki-laki 

ataupun perempuan tidak menjadi masalah. Akan tetapi sejak awal 

berdirinya madrasah ini, yang menjadi kepala madrasah adalah laki-laki. 

Selanjutnya kami berinisiatif untuk mencoba perempuan menjadi kepala 

madrasah karena memang banyak kader-kader perempuan yang mempuni 

untuk mengisi posisi itu. Hasilnya tentu tidak mengecewakan. Kami 

bersyukur semua berjalan bagus, karena memang dari sisi psikologinya 

perempuan memiliki jiwa melayani dan punya kesabaran yang tinggi. 

Dalam hal siapa yang menjadi pemimpin, yayasan tidak memandang dari 

sisi gender, kami sekali lagi tidak membedakan apakah dia seorang laki-laki 

atau perempuan untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi sebelum mengangkat 

menjadi kepala madrasah, kami melihat terlebih dahulu bagaimana 

kinerjanya, kedisiplinannya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

orang-orang di sekitarnya, serta yang menjadi keunggulan perempuan 

adalah memiliki jiwa kasih sayang yang lebih dibanding laki-laki. Penilaian 

saya terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin madrasah.....selama 

ini saya melihat perempuan lebih supel, lebih fleksibel, dan lebih lembut 

dalam memimpin. Jadi kalau kita melihat laki-laki kurang berani untuk 

bersikap keras kepada perempuan, sehingga salah satu cara untuk 

meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan adalah dengan menjadikan 

perempuan sebagai kepala madrasah. saya juga melihat bahwa selama ini 

ketika perempuan menjadi pemimpin madrasah, tidak ada masalah-masalah 

yang terlalu prinsip, semua cenderung berjalan baik dan dapat dikontrol.”152 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti membedakan beberapa poin 

yang dianggap sebagai temuan penelitian terkait prospek kepemimpinan kepala 

madrasah perempuan di Lombok Barat ke dalam dua faktor yaitu faktor 

pendukung dan faktor penghambat. 

1. Faktor pendukung meliputi adanya rasa kekeluargaan, tidak ada perbedaan 

gender, perempuan sudah sering ikut pelatihan, pengalaman akademik yang 

tidak berbeda dengan laki-laki, memiliki kekuatan leadership, cerdas, berani 

mengambil keputusan secara cepat, kinerja setara dengan laki-laki, 

bertanggungjawab, kooperatif, enerjik, memiliki jiwa melayani, sabar, kasih 

sayang, supel, fleksibel, lembut, dan bisa menjadi taktik untuk meminimalisir 

tindak kekerasan di dunia pendidikan. 

2. Faktor kendala meliputi senioritas, kecanggungan pihak laki-laki karena 

dipimpin oleh perempuan, kesejahteraan guru dan peraturan pemerintah dalam 
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bidang pendidikan yang kerap berubah akan menjadi beban kepala madrasah, 

tarik-ulur antara urusan domestik dan urusan publik. 

 

C. Analisis terhadap Kualitas dan Prospek Kepemimpinan Kepala 

Madrasah di Lombok Barat 

 

Berdasarkan wawancara di atas, maka temuan penelitian ini dapat dibaca 

dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.1. Temuan Penelitian terkait Kualitas Kepala Madrasah Perempuan di 

Lembaga Pendidikan Islam di Lombok Barat 

No INDIKATOR TEMUAN PENELITIAN 

1 Tanggung Jawab 1. Merasa terpanggil untuk memperbaiki 

kondisi madrasah. 

2. Melakukan pembinaan terhadap seluruh 

warga madrasah. 

3. Memberikan keteladan kepada seluruh 

warga madrasah dengan terus belajar 

dan menambah wawasan serta 

mengajar dengan baik. 

4. Mengayomi seluruh warga madrasah. 

5. Bekerja sama dengan berbagai pihak 

untuk mewujudkan madrasah yang 

berkualitas. 

6. Alasan normatif. 

2 Kedewasaan Emosional 1. Sabar dan tidak mudah putus asa ketika 

menghadapi kendala. 

2. Melaksanakan tugas dan kewajiban 

secara seimbang. 

3. Bersikap tabah ketika menghadapi 

kegagalan. 

4. Mendahulukan kepentingan orang 

banyak dari kepentingan pribadi. 

5. Bersikap proporsional dan situasional. 

6. Ikhlas berbagi 

3 Objektif 1. Introspeksi diri. Bermusyawarah ketika 

terjadi perbedaan pendapat dalam suatu 

hal terkait madrasah. 

2. Melakukan mediasi terhadap pihak yang 

bertikai. 

3. Mendengarkan kedua belah pihak baru 

memutuskan sesuatu. 

4. Bersikap tegas. 



4 Perseptif  1. Melakukan interaksi dan komunikasi 

secara intensif dengan seluruh warga 

madrasah. 

2. Jika ada beberapa alternatif yang 

dihadapi, maka diterima semua 

kemudian dilakukan seleksi dan 

terakhir baru diputuskan. 

3. Objektif dalam sikap dan perilaku. 

4. Memiliki sikap peduli (empati) 

terhadap warga madrasah. 

5. Bersikap demokratis. 

5 Inisiatif  1. Berani bertindak sendiri ketika 

menghadapi situasi darurat, tetap 

melakukan koordinasi dengan pihak 

terkait dalam kondisi normal. 

2. Bertanggungjawab atas sebuah tindakan 

atau keputusan. 

3. Melakukan pertimbangan secara matang 

sebelum memutuskan dan melakukan 

sesuatu. 

6 Kemampuan Berkomunikasi 1. Melakukan komunikasi secara lisan dan 

tertulis, namun lebih didominasi 

komunikasi lisan. 

2. Membangun suasana kekeluargaan dan 

tidak menjaga jarak dengan seluruh 

warga madrasah. 

3. Melakukan komunikasi non-formal 

struktural. 

4. Koordinatif dan koperatif. 

5. Melakukan komunikasi banyak arah. 

6. Menggunakan media sosial 

7. Keteladan. 

7 Percaya Diri 1.  Tiga orang dari kepala madrasah 

memiliki rasa percaya diri yang sangat 

tinggi.  

2. Tiga orang pernah merasakan tidak 

percaya diri dan sekarang sudah 

percaya diri.  

3. Satu orang tidak mempunyai rasa 

percaya diri. 

8 Kreativitas  1. Mengkombinasikan aturan-aturan 

pemerintah dengan penafsiran sendiri 

supaya tidak terlalu kaku. 

2. Melakukan sharing dengan madrasah 

lain lalu dikembangkan. 

3. Berusaha melakukan hal-hal baru yang 



berbeda. 

9 Kemampuan Beradaptasi Tidak ada kepala madrasah yang 

memiliki masalah sama sekali dengan 

adaptasi. Namun terdapat dua kepala 

madrasah yang mengakui bahwa di 

awal-awal biasa menghadapi kesulitan 

beradaptasi, selanjutnnya tidak ada 

masalah lagi.  

 

Mencermati tabel di atas, diketahui bahwa poin-poin dalam kolom temuan 

memperlihatkan adanya indikator yang menunjukkan, kepala madrasah yang 

diteliti memiliki kualitas sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa penulis 

yang sudah dikutip di bab II, seperti Jacqueline Whitemore,153 yang 

mengemukakan bahwa kualitas kepemimpinan seseorang dapat ditinjau dari tujuh 

sifat dasar yang meliputi: integrity, passion, accountability, delegation, creativity, 

communication dan  respect. Demikian juga Tanya Prive,154 berpendapat bahwa 

kualitas seorang pemimpin dapat dinilai dari ada tidaknya kesepuluh unsur 

berikut: honesty, delegate, communication, confidence, commitment, creativity, 

intuition, inspire, dan approach. Atau Brian Downard155 mengemukakan tujuh 
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dalam https://www.enterpreneur.com>article, (20 September 2017).  
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(20 September 2017). 
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social savvy. Delegate terdiri dari:  clarity, ability to teach,interested in feedback, trust in team, 
ability to inspire, ID team strengths, sharing vision, turning to vision into reality, get the best from 

others, understand what motivates others, takes responsibility, rewarding, evaluative, conduct 

effective meetings, respect for others, coaching key people, enable others to act, set expectations, 

fair. Agility and adaptability meliputi: urgency, decisiveness, commitment to vision, consistency, 

does not fear mistakes/fear, ability to pivot, open minded, tough-minded, resourcesful, faces 

obstacles with grace, street smart, make good decisions, strategic thinking, proactive, flexible, 

mange setbacks/uncertainty, organized, creative, intuition. Cultivate wisdom mencakup: seeks out 

advice, pursue new experiences, read, curiosity, competence, focused, intentional learner, enjoys 

the ride. Effect change mencakup: improve lives around you, foster potential, belief that success if 

shared, help other success, direction, challenge the process, performance driven, servant/service, 

assertive, independent, conviction, patience, high-energy. 
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kategori kualitas kepemimpinan yang kemudian dipilah lagi dalam bagian yang 

lebih rinci: personality traits, self awareness, communicate, delegate, agility and 

adaptability, cultivate wisdom dan effect change. 

Temuan yang berbeda dengan beberapa pendapat yang dikutip tersebut 

didapatkan pada indikator tanggung jawab pada poin alasan normatif. Ini bisa jadi 

karena penelitian ini dilakukan pada subjek yang sudah paham dengan ajaran 

agama yang terkait dengan kepemimpinan dan hidup dalam lingkungan pondok 

pesantren, di mana dalam Islam memang dikatakan bahwa setiap orang adalah 

pemimpin dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya 

(kullukum rain wa kullukum mas’ulun ‘an raiyatih). Dengan demikian, menjadi 

pemimpin bagi subjek penelitian berarti menjalankan salah satu kewajiban agama 

terkait amanah sebagai khalifah yang harus menciptakan ketertiban, kemakmuran 

dan kesejahteraan di muka bumi. 

Pada indikator kedewasaan emosional didapatkan poin ikhlas berbagi. 

Seperti halnya tanggung jawab menjadi pemimpin, sikap ikhlas juga merupakan 

salah satu ajaran agama Islam yang harus ditanamkan dan dikembangkan agar 

menjadi karakter yang melekat pada diri setiap muslim.  Sikap ikhlas tidak saja 

ketika berbagi atau memberikan “apa yang dimiliki”, namun juga ketika 

menerima “apa yang diberikan”. Jadi dalam Islam, keihlasan lebih terkait dengan 

dimensi spiritual-ilahiyah, lebih terkait dengan “rasa” yang hanya diketahui oleh 

yang bersangkutan dan Tuhan.  

Dalam konteks penelitian ini, ikhlasnya para kepala madrasah lebih banyak 

terkait dengan kesiapannya dalam meluangkan waktu terutama di luar jam formal, 

untuk memberikan “bantuan” kepada warga madrasah.  Tentu juga, dalam 

posisinya sebagai pimpinan di lembaga non-pemerintah, seorang kepala madrasah 

digaji berdasarkan kemampuan dan kemauan yayasan, yang bermakna tidak ada 

perhitungan tunjangan struktural dalam jumlah yang sudah tetap sebagaimana di 

madrasah negeri. Jadi ini bersifat fluktuatif, yang seringkali lebih rendah. 

Sehingga ketika ditanya berapa gajinya, maka ada guyonan “ikhlas beramal” 

karena semboyan Kementerian Agama adalah ikhlas beramal. 



Pada indikator percaya diri  ditemukan ada seorang kepala madrasah yang 

selalu tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu atau bertemu dengan orang 

lain. Rasa tidak percaya diri tersebut - - sebagaimana pernyataan subjek dan 

pengamatan peneliti - - ternyata disebabkan atau erat kaitannya dengan kondisi 

dirinya yang penyandang disabilitas (ada masalah dengan sebelah kaki). Ini dapat 

dinilai sebagai sesuatu yang manusiawi, mengingat tumbuh dan terpeliharanya 

kepercayaan diri sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pada diri 

seseorang. Pemikiran dan penerimaan diri akan membentuk konsep diri yang 

positif atau negatif. Demikian juga pandangan dan perlakuan lingkungan turut 

berpengaruh terhadap rasa percaya diri. Pada kasus subjek penelitian, sebenarnya 

permasalahan itu lebih banyak datang dari dalam dirinya sendiri, karena 

lingkungannya menghargai dan menempatkannya berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki. Sebagai contoh, kepercayaan yayasan yang memposisikannya sebagai 

pimpinan madrasah tentu saja karena alasan kelebihan dan kemampuan yang ada 

pada dirinya. Selain itu, dipercaya juga sebagai wakil ketua disabilitas NTB.    

Kepemimpian perempuan, dalam ruang lingkup lembaga pendidikan (Islam) 

dan ruang lingkup yang luas, memiliki kelebihan dan kelemahan.  Terkait 

kelebihan kepemimpinan perempuan, penulis cenderung sependapat dengan 

Hasaje, bahwa kepemimpinan perempuan memiliki beberapa kelebihan dari 

kepemimpinan laki-laki seperti, perempuan memiliki kualitas transfomational 

lebih dari laki-laki; perempuan adalah “pembaca” emosi yang baik, cepat dan 

mudah; perempuan “selalu ada” untuk bawahannya pada situasi apapun; 

perempuan lebih kreatif karena mereka lebih empati; perempuan lebih baik dalam 

manajemen konflik, karena mereka memiliki kemampuan mendengar dan 

berkomunikasi yang baik, serta menunjukkan toleransi dan empati yang baik pula; 

perempuan melihat kepemimpinan sebagai fasilitas, sedang laki-laki melihatnya 

sebagai memimpin; laki-laki bersifat otokratis, karena lebih percaya dengan 

kekuatan dari otoritas dan posisi organisasi yang mereka miliki sendiri, sementara 



perempuan bersifat demokratis dan partisipatori, mereka selalu membagi 

kekuasaan dan informasi dengan bawahannya.156 

Berdasarkan kutipan tersebut dan juga berdasarkan pengalaman (penulis), 

kelebihan yang didapatkan dari kepemimpinan perempuan dapat dibedakan dalam 

dua garis besar, yaitu  berdasarkan fleksibelitas proses dan berdasarkan kinerja. 

Berdasarkan fleksibelitas proses, kepemimpinan perempuan pada umumnya lebih 

bersifat lentur jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, biasanya pemimpin 

perempuan lebih perhatian pada kebutuhan bawahannya, terutama kebutuhan 

emosional. Sementara berdasarkan kinerja, kelebihannya terletak pada  pekerjaan 

yang ditangani secara cermat, teliti (detail), dan tepat waktu. Adapun  kelemahan 

dari kepemimpinan perempuan adalah efek samping dari kelebihan yang 

disebutkan di atas. Kelebihan dan kelemahan tersebut akan dikaji lebih lanjut pada 

uraian di bawah ini.157 

Al-Qur’an menggariskan, manusia (dan makhluk lain serta semua hal yang 

mengitari interaksi yang terjadi) telah diciptakan secara berpasang-pasangan – 

inna> khalaqna>kum min dhakarin wa untha>. Ini dapat dipahami bahwa semua 

entitas yang ada telah dianugerahi dua sisi berbeda yang saling melengkapi, 

seperti feminitas dan maskulinitas, atau meminjam istilah Murata, memiliki Yin 

dan Yang.158 Penulis berpendapat, perempuan dan laki-laki sebenarnya memiliki 

kedua unsur itu dalam dirinya. Konstruksi budaya dan pembiasaan sehari-hari, 

umumnya menuntut perempuan memiliki sisi  feminitas yang lebih dominan, dan 

laki-laki (bila perlu) harus menegasikannya hingga taraf terendah. Pengkondisian 

inilah yang membentuk perempuan memiliki sensitivitas melebihi laki-laki. Laki-

laki-pun seandainya dituntut secara kultural dan sosial untuk menonjolkan sisi 

“emosional” dirinya, maka diapun akan menjadi “pelakon terbaik” seperti 

                                                             
156Hussin Hejase, dkk., “Female Leadership: An Exploratory Research from Lebanon”, dalam 

American Journal of Scientific Research, ISSN 2301-2005nIssue 86 March, 2013, hal. 28-52, 

http://www.americanjournalofscientificresearch.com. (19 Juli 2017). 
157Nurhilaliati, “Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Al-Kautsar Ranggo Pajo Dompu)”, (Disertasi - - Pascasarja UIN Sunan 

Ampel—Surabaya, 2018). 
158 Sachiko Murata, The Tao of Islam (Bandung: Mizan, 1997). 

http://www.americanjournalofscientificresearch.com/


perempuan. Berdasarkan kenyataan inilah, maka tidak keliru ketika perempuan 

disebut lebih “emosional” dalam banyak urusan.159 

Terkait prospek kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam 

ditemukan satu kepala madrasah yang beranggapan bahwa posisinya sebagai 

kepala madrasah bukanlah prioritas. Artinya, sebagai seorang ibu rumah tangga 

jika suaminya melarang untuk berada di posisi tersebut atau jika harus memilih 

antara karir dan rumah tangga, dirinya lebih memilih rumah tangga. Pandangan 

dan sikap ini, senada dengan pendapat seorang sumber dari Kemenag Lombok 

Barat yang beranggapan bahwa minimnya perempuan berada di jajaran pimpinan 

di lingkungan pondok pesantren karena banyak alasan yang semuanya 

menunjukkan ketimpangan gender. 

Apabila dikaitkan dengan teori gender, maka kasus ini dapat dipotret dengan 

teori Nurture yang menjelaskan bahwa pandangan dan sikap subjek penelitian 

adalah pengaruh konstruksi budaya yang melingkunginya. Sebagaimana diketahui 

masyarakat Sasak adalah masyarakat religius yang kental dengan budaya 

patriarkhi, yang memposisikan laki-laki sebagai pihak pengambil keputusan. 

“Sistem kekerabatab pada masyarakat Sasak berdasarkan pada hubungan 

yang bersifat patrilineal yang diiringi dengan pola menetap patrilokal. 

Kesatuan kekerabatan dalam keluarga luas hanya mengenal kelompok yang 

bersifat patrilineal sehingga rumah tangga orang Sasak merupakan kesatuan 

dari laki-laki yang telah kawin. Di dalam keluarga Sasak tidak dikenal garis 

keturunan matrilineal.......biasanya yang menjadi kepala keluarga dalam 

rumah tangga adalah suami, dengan kedudukan  dan status yang lebih tinggi 
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suatu hal yang positif atau negatif. Sarlito Wirawan, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2010), 123. 



dan memiliki otoritas yang sangat menentukan dalam pengambilan 

keputusan.”160 

 

Pandangan dan sikap subjek penelitian yang diuraikan di atas, menunjukkan 

kepatuhan kepada tradisi dan agama. Kelemahan yang terbaca adalah 

ketidakmampuan melakukan negosiasi antara kepentingan dirinya dengan tradisi. 

Padahal sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengalaman 

serta pergaulan yang cukup luas, seharusnya dapat mengambil jalan tengah antara 

dua pilihan yang sesungguhnya bisa dilakukan bersamaan (khairul umuri aw 

satuha). Selain itu, konsekuensi logis dari status sebagai khalifah fi al-ard yaitu 

adanya tugas memberikan pencerahan dan meluruskan pandangan keliru 

masyarakat awam tentang sesuatu. 

Terkait keberterimaan perempuan sebagai kepala madrasah di lingkungan 

pondok pesantren, sesungguhnya tidak ditemukan penolakan yang ekstrim. 

Karena beberapa nara sumber yang diwawancarai mengatakan, bahwa perempuan 

dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi kepala 

madrasah, selama mereka mampu melakukannya. 

“Siapa yang akan menjadi kepala madrasah itu adalah otoritas yayasan 

untuk menentukannya. Kepala madrasah sekarang memang keponakan dari 

pendiri pondok ini, namun semua guru dapat menerimanya karena beliau 

bukan orang baru di sini. Sebelumnya pernah menjadi bendahara madrasah 

dan guru, lalu diangkat menjadi kepala. Di sini ada proses kaderisasi dan 

penyegaran. Jadi, saya lihat yang menjadi kepala madrasah tidak mesti 

keluarga pendiri, karena beberapa kepala sebelum ini adalah bukan pihak 

keluarga.”161 

 

“Masyarakat Sasak adalah masyarakat paternal, sehingga perempuan lebih 

banyak “diatur” oleh laki-laki dan terbangun pandangan bahwa perempuan 

sebaiknya berada dalam sektor domestik. Ini kemudian berakibat pada lebih 

banyaknya perempuan yang menekuni pekerjaan dalam rumah tangga 

dibanding di luar. Keadaan inilah yang menyebabkan SDM perempuan 

tidak terlalu bagus. Padahal, jika diberi kesempatan seperti laki-laki, 

perempuan juga bisa lebih berkualitas. Kalau memiliki kualitas, kenapa 

harus melarang perempuan menjadi pemimpin? Sebagai contoh, di wilayah 
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Kediri sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan ada 

beberapa yang berada di posisi penting pemerintahan. Itu tidak dilarang di 

sana. Kediri menjadi salah satu pasokan dalam urusan keagamaan. Jika di 

Kediri ada penolakan, sudah tentu di tempat lain juga akan dilarang.”162 

 

Sewaktu ditanya bagaimana kemampuan perempuan-perempuan yang 

memimpin madrasah di lingkungan pondok pesantren di Kediri khususnya dan 

Lombok Barat umumnya, dikatakan bahwa: 

“Memang pada umumnya, pemilihan dan penetapan seseorang pada  posisi 

struktural dalam sebuah pondok pesantren ditentukan oleh siapa dirinya. 

Tentu saja yang diutamakan adalah pemilik dan pendiri pondok. Tapi 

menurut saya, mereka yang terpilih memang karena memiliki 

kemampuan.”163 

 

Pendapat ini senada dengan yang dikemukakan oleh Zulyadain: 

“Yang diutamakan dalam kepengurusan dan kepemimpinan di pondok 

pesantren adalah anak keturunan dan keluarga dekat pemilik dan pendiri 

pondok. Menurut saya, perempuan yang ada di jajaran pemimpin madrasah 

di pondok-pondok di Kediri memang anak keturunan pendiri, namun 

mereka juga memiliki kemampuan terkait tugas dan perannya. Contohnya 

kepala MI Yusuf Abdussatar, dulu sebelum beliau menjadi kepala, sangat 

sedikit orang tua yang memasukkan anak di MI. Tetapi setelah beliau 

memimpin, melalui beberapa cara dan strategi dapat meningkatkan peminat 

dan itu signifikan.”164  

 

Pandangan kedua nara sumber di atas, tidak terlalu disetujui oleh Rabiatul 

Adawiyah: 

“Saya sepakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan 

yang sama untuk menjadi pemimpin selama dia memiliki kemampuan. 

Terkait kepemimpinan di pondok pesantren, boleh-boleh saja dari anak 

keturunan pendiri dan pemilik pondok pesantren yang bersangkutan, juga 

selama dia mampu. Dalam kasus di Kediri, saya melihat memang kepala 

madrasah Yusuf Abdussatar dan Selaparang memiliki kemampuan dalam 

makna pengetahuan dan manajemen untuk menjadi pemimpin. Tetapi untuk 

di Nurul Hakim, jika kepala madrasah sekarang masih tetap mau berada di 

posisi itu, harus merubah pendekatan dalam memimpin, dan jangan terlalu 

“lemah-lembut”, serta melakukan terobosan baru. Jika tidak mampu, 
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berikan kesempatan kepada orang lain yang lebih mampu, meskipun bukan 

dari anak keturunan pendiri.”165 

 

Pendapat yang dikemukakan Rabiatul tersebut memberikan informasi 

tambahan dan gambaran, bahwa perempuan-perempuan yang menjadi kepala 

madrasah dalam pondok pesantren (di Kediri) ada yang sesuai dengan informasi 

dari internal madrasah seperti Yusuf Abdussatar dan Selaparang, yaitu mereka 

memang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi kepala madrasah. 

Namun ada yang kurang sesuai, yaitu di MI Nurul Hakim, yang secara implisit 

dapat disimpulkan kurang memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai kepala 

madrasah. Bahkan disarankan untuk menggantinya dengan yang lain. 

Keberterimaan kepala madrasah perempuan di wilayah Lingsar dapat 

dikatakan cukup baik juga. Menurut nara sumber yang diwawancarai, tidak ada 

yang mempermasalahkan siapapun dari perempuan maupun laki-laki yang 

menjadi pimpinan madrasah, meskipun prioritas utama adalah anak keturunan 

pendiri dan pemilik pondok.  

“Yang diproiritaskan untuk menjadi unsur pimpinan pada madrasah di 

lingkungan pondok (kami) adalah anak keturunan pendiri dan pemilik 

pondok. Pendiri Darunnajah adalah ayah saya. Sebelumnya saya juga 

pernah menjadi kepala MI, kemudian digantikan oleh ibu Komalawati 

(PNS) yang diperbantukan oleh Kemenag Lombok Barat di Yayasan. Ibu ini 

bukan dari pihak keluarga. Sekarang kakak saya (Iklima) menjadi kepala 

MA. Tapi menurut saya posisi beliau tepat di situ, karena kualifikasi 

pendidikannya adalah Magister pada bidang Manajemen Pendidikan. Selain 

itu saya melihat beliau sangat tegas dan berani serta menerapkan “Open 

Management”. Tidak seperti suaminya (kepala MA sebelumnya), yang 

dalam kepemimpinan beliau terlalu mengedepankan sistem kekeluargaan 

dan “tidak tegaan”. Contoh, tidak ada istilah “pemecatan” bagi tenaga 

pendidik meskipun melakukan kesalahan. Yang penting dia pernah 

mengabdi di madrasah kami. Hal seperti ini tidak dapat membawa kemajuan 

bagi lembaga. Sedangkan kakak saya, saya melihat dan mendengar bahwa 

beliau tetap melakukan evaluasi secara berkala. Nah bagi kepala MA yang 

sekarang, perlu meningkatkan kapasitas diri lagi agar dapat menjadi 

pemimpin yang lebih berkualitas.”166 

 

                                                             
165 Rabiatul Adawiyah (warga Kediri), Wawancara, Mataram, 29 Oktober 2018. 
166 M. Tajun Toyib (adik kandung Kepala MA Darunnajah), Wawancara via telepon, Mataram-

Lingsar, 6 November 2018. 



Pendapat tersebut memang diberikan oleh adik kandung kepala MA yang 

bisa saja sarat subjektivitas. Namun ketika dilakukan triangulasi sumber diketahui 

bahwa pernyataan di atas objektif. Ini didukung juga oleh pembantu peneliti, 

bahwa ketika ingin melakukan wawancara dengan pihak tenaga pendidik, kepala 

madrasah mempersilahkan untuk memilih dan menentukan sendiri tenaga 

pendidik mana yang ingin diwawancarai. Dengan demikian, kepala MA ini 

tidaklah “menjaga” imej atau membuat-buat cerita supaya kelihatan bagus. 

Sehingga objektivitas informasi yang diperoleh cukup terjaga. 

Sementara itu, penilaian masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren 

As-Sullamy menunjukkan adanya keraguan terhadap kepemimpinan perempuan 

di sana, terutama terhadap kepala MA. Keraguan ini muncul karena kepala MA 

masih sangat muda dan merupakan putri dari ketua Yayasan. 

“Pada prinsipnya tidak masalah apakah yang memimpin perempuan atau 

laki-laki. Tetapi sebaiknya laki-laki yang diberikan kesempatan, karena 

perempuan banyak kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Namun, jika 

mampu saya lebih memilih yang mempunyai kemampuan, baik perempuan 

maupun laki-laki. Tentang kepala MA, saya dengar-dengar sudah cukup 

bagus. Cuma saya sedikit ragu, karena dia masih sangat muda dan masih 

banyak yang lebih senior. Apa karena putrinya ketua yayasan atau karena 

kemampuan, saya tidak tau persis. Mudahan saja karena kemampuan, sebab 

setau saya dia lagi kuliah S2.”167 

 

“Dipilihnya  anggota keluarga sendiri untuk menjadi pengurus pondok, 

supaya komunikasi dan interaksinya lancar. Kalau yang lain biasanya akan 

terjadi kesungkanan untuk menegur jika ada kekeliruan dalam 

melaksanakan pekerjaannya.”168 

 

Kondisi yang sama dari terpilihnya kepala madrasah perempuan di 

lingkungan pondok pesantren di atas, adalah karena mereka merupakan anak 

keturunan dan keluarga langsung dari pendiri dan pemilik pondok. Meskipun 

menurut beberapa nara sumber yang diwawancarai terpilihnya mereka karena 

memiliki kemampuan, akan tetapi itu tidak dapat menghentikan orang luar untuk 

berkomentar negatif. Karena itu, untuk menghindarinya, memang sudah 

                                                             
167 Solihin (warga di sekitar Pondok As-Sullamy), Wawancara, Lingsar, 1 November 2018. 
168 Hj. Murniati (mantan pengurus keuangan pondok pesantren Nurul Hakim), Wawancara, 

Mataram, 6 November 2018. 



seharusnya pondok pesantren mengimplementasikan manajemen dan tata kelola 

yang modern dan profesional (diteliti lebih lanjut). 

Selain kualitas serta keberterimaan kepala madrasah perempuan yang telah 

dipaparkan di atas, berikut dikemukakan beberapa capaian yang merupakan 

kinerja para kepala madrasah, yang belum pernah dilakukan oleh kepala madrasah 

sebelumnya. Ini dapat dijadikan indikator dan pertimbangan, bahwa perempuan-

perempuan ini memiliki kemampuan untuk membawa perubahan positif bagi 

lembaga.  

Tabel 4.2. Capaian Kepala Madrasah Perempuan di Lembaga Pendidikan Islam di 

Lombok Barat 

No Nama Madrasah Capaian Kepala Madrasah 

1 MI Yusuf Abdussatar 1. Peningkatan jumlah peserta didik 

secara signifikan. 

2. Kualitas SDM menjadi lebih baik. 

3. Terbentuknya lembaga “Pra-MI” 

yaitu TK/RA 

4. Pengembangan kompetensi 

entrepreneurship 

5. Aktif “menjemput bola” terkait 

penerimaan peserta didik baru 

dengan cara pemberian seragam. 

6. Memprioritaskan gaji guru. 

2 MA Darunnajah 1. Pembinaan berkelanjutan terhadap 

guru. 

2. Mengembalikan ciri khas 

kepondokan. 

3. Penerapan “open management” 

4. Pengadaan LCD dan pengharusan 

bagi setiap guru untuk dapat 

mengoperasikannya. 

5. Evaluasi secara berkala 

6. Rekreasi setiap akhir semester. 

3 MI Nurul Hakim 1. Peraturan tidak boleh merokok di 

kompleks madrasah. 

2. Peraturan cara berpakaian terutama 

bagi perempuan (tidak boleh 

memakai celana panjang). 

3. Pemberian reward pada guru 

berprestasi. 

4. Kerjasama dengan stakeholders. 

5. Melakukan evaluasi diri dan guru 

secara berkala. 



6. Dipercaya sebagai ketua KKM. 

7. Dipercaya sebagai Rektor. 

4 MTs NW Selaparang Putri 1. Melakukan evaluasi diri dan guru 

secara  berkala. 

2. Melakukan tes dalam penerimaan 

guru baru. 

3. Peraturan cara berpakaian. 

5 MTs As-Sullamy 1. Pembentukan “Raudatul Ilmi”. 

2. Merapikan sistem. 

3. Ekstrakurikuler diaktifkan dan 

dimaksimalkan lagi. 

4. Pembentukan forum guru. 

5. Rencana pembentukan sekolah 

inklusi (belum terlaksana karena 

peserta didik difable tidak mencapai 

enam orang). 

6 MA As-Sullamy Pembentukan forum diskusi guru 

7 MTs at-Tarbiyah 1. Melanjutkan dan memprioritaskan 

pelatihan guru. 

2. Pengadaan sarana-prasarana belajar.  

 

Informasi yang didapatkan dari tabel di atas adalah capaian yang dihasilkan 

oleh kepala madrasah. Capaian-capaian tersebut, jika dinilai dari capaian yang 

dihasilkan oleh pondok pesantren yang sudah maju dan berada di luar NTB, 

mungkin belum seberapa. Namun apresiasi harus diberikan karena itu terjadi dan 

dilakukan di pondok pesantren yang ada di luar kota Mataram, serta oleh para 

perempuan. Catatan pentingnya adalah, dalam kesederhanaan ide dan usaha 

tersebut mampu memberikan perubahan terhadap proses pendidikan di pondok 

pesantren. Dengan demikian, kepala madrasah perempuan yang diteliti bukan 

sekedar ada secara simbolik, namun hadir secara substantif dan dapat diandalkan. 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Kepemimpinan kepala madrasah perempuan di Kabupaten Lombok 

Barat dapat dikategorikan memiliki kualitas yang cukup baik (jika 

skala baik, cukup baik, dan sangat baik). Berdasarkan sembilan 

indikator yang digunakan, diketahui bahwa terdapat tujuh indikator 

yang muncul pada semua (tujuh) subjek penelitian yaitu kedewasaan 

emosional, objektif, perseptif, adaptasi, inisiatif, kreativitas, dan skill 

berkomunikasi. Indikator tanggung jawab tidak muncul secara 

maksimal pada satu subjek penelitian. Demikian juga indikator percaya 

diri, tiga orang dari kepala madrasah memiliki rasa percaya diri yang 

sangat tinggi. Tiga orang pernah merasakan tidak percaya diri dan 

sekarang sudah percaya diri. Satu orang tidak mempunyai rasa percaya 

diri. Kualitas ini dapat juga diukur dari seberapa banyak capaian yang 

dihasilkan oleh kepala madrasah. Dalam penelitian ditemukan bahwa 

ketujuh kepala madrasah memperoleh capaian, yang meskipun tidak 

sebesar di pondok pesantren besar dan maju, namun telah membawa 

perubahan bagi kalangan internal maupun eksternal sekitar pondok. 

2. Perempuan memiliki prospek yang baik untuk berada di posisi 

pimpinan madrasah (di Lombok Barat), jika dilihat dari faktor internal 

berupa kualitas kepemimpinan seperti yang dimiliki oleh subjek yang 

diteliti. Namun prospek ini perlu didialogkan dengan konstruksi sosial 

budaya/pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan 

tidak terlalu mampu menjadi pemimpin. Sehingga tidak membentuk 

pandangan dan sikap negatif perempuan terhadap kemampuan dirinya 

yang juga merasa tidak percaya diri berada di posisi tersebut. prospek 

ini dapat juga dilihat dari keberterimaan kepala madrasah perempuan 

yang cukup baik. Tidak ada penolakan terhadap pemimpin perempuan, 

dan tidak ada pembedaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki 



untuk menjadi pemimpin, selama memiliki kemampuan. Meskipun 

demikian, prioritas utama tetaplah milik anak keturunan dan keluarga 

langsung pendiri dan pemilik pondok pesantren. 

 

B. Implikasi Teoritis 

 

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan  Traith 

Theory of Leadership yang mengatakan bahwa seorang dapat disebut sebagai 

pemimpin karena memiliki sifat-sifat tertentu seperti: integrity, passion, 

accountability, delegation, creativity, communication  dan  respect (Jacqueline 

Whitemore). Atau  honesty, delegate, communication, confidence, commitment, 

creativity, intuition, inspire, dan approach (Tanya Prive). Dan personality traits, 

self awareness, communicate, delegate, agility and adaptability, cultivate wisdom 

dan effect change (Brian Downard). Indikator-indikator yang disebutkan di atas 

menurut peneliti belum mampu melahirkan pemimpin paripurna seperti yang 

digariskan dalam Islam, namun baru memiliki dimensi humanis-horisontal yaang 

belum dikaitkan dengan dimensi spiritual-vertikal.  Konsep manusia yang diyakini 

dalam Islam adalah makhluk yang berdimensi paripurna, karena kesempurnaan 

potensi yang dianugerahkan Allah yang kebermaknaannya dapat ditemukan dalam 

keseimbangan hubungan dengan Tuhan, dirinya, lingkungan sosial, dan 

lingkungan alam. Pemimpin sebagai salah satu unsur bermasyarakat harus 

memiliki kemampuan tersebut. Untuk itu para pemimpin umumnya dan dalam 

lembaga pendidikan Islam khususnya harus pula ditambahkan dengan indikator 

ikhlas dan pemahaman yang baik terhadap landasan normatif menjadi seorang 

pemimpin. Perempuan memiliki kans besar untuk menjadi pimpinan dalam 

lembaga pendidikan karena memiliki sifat-sifat yang jarang ditemukan pada laki-

laki, seperti kesabaran, mengurus orang lain, kelembutan, dan semacamnya. 

 

 

C. Rekomendasi  

1. Yayasan pondok pesantren, agar memberikan kesempatan yang sama, setara, 

dan adil kepada tenaga edukatif perempuan dan laki-laki untuk terpilih 

menjadi pimpinan madrasah berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kapasitas, 

dan kapabilitasnya. 

2. Kepala madrasah perempuan, agar selalu percaya diri dan menjalankan tugas 

dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Tetap belajar untuk memperbaiki 



kualitas diri dan kepemimpinannya untuk menciptakan budaya madrasah 

yang berkesetaraan dan berkualitas. 

3. Instansi terkait lembaga pendidikan madrasah, agar selalu memberikan 

pembinaan, kesempatan, dan menyediakan moment-momen yang dapat 

memfasilitasi seluruh kepala madrasah secara setara, dalam pengembangan 

diri.   

4. Peneliti lain, agar melakukan kajian lebih lanjut terutama terkait 

profesionalitas tata kelola pondok pesantren. 
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Kediri 

Curriculum Vitae 

Kepala Madrasah 

Profile/Papan 

Data Madrasah 

7 2 Juli 2018  Konsolidasi Tim Tanggal Kesiapan 

Madrasah 

Kalender 

Akademik 

Madrasah 

8 27 

Agustus-9 

September 

2018 

Pengumpulan 

Data di Madrasah 

yang tidak 

Terdampak 

Kualitas Kepala 

Madrasah 

Prospek 

Kepemimpinan 

Perempuan di 

Madrasah 

-Proposal 

penelitian 

-Instrumen 

Penelitian 

10 8-13 

September 

Penyusunan 

Progress Report, 

-Progress Report 

-Log Book 

-TimeLine 

Penelitian 



2018 Logbook, 

Anggaran 

Penelitian 

-Draft Anggaran 

Sementara 

-Dokumen 

Penelitian  

-Dokumen 

LP2M 

11 Oktober 

2018 

Seminar Hasil 

Penelitian 

Catatan perbaikan 

dari reviewer 

 

12 1-9 

November 

2018 

-Pengumpulan 

data tambahan 

sesuai catatan 

reviewer 

-penyusunan 

laporan final 

Penyusunan 

laporan keuangan 

final 

-penyusunan 

artikel jurnal 

-data tentang 

produk 

kepemimpinan 

perempuan 

-data tentang 

keberterimaan 

kepala madrasah 

perempuan 

 

 

-Contoh-contoh 

jurnal yang 

hendak dituju 

-dokumen LP2m 

-literatur terkait 

masyarakat 

Sasak 

Mataram, 12 
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FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

 

 

Papan data Guru MTs Selaparang Putri 

 

      

Wawancara dgn Kamad MTs Selaparang Putri 

 

 

 

  

    Wawancara dgn Kamad MI Nurul Hakim 

 

 

 

 



Suasana belajar siswi MI Nurul Hakim   

 

 

 

 

Penghargaan untuk MI Nurul Hakim 

 

 

 

 

wwaw 

 wawancara dengan wakamad  MTs at-Tarbiyah 

 

 

 

 

suasana belajar mengajar di MTs at-Tarbiyah 

 

 

 

 

wawancara dengan kamad MI Yusuf Abdussatar 

 

 

 



 

 

Semboyan “Budaya malu” MI Yusuf Abdussatar 

 

 

 KBM di MI Yusuf Abdussatar 

 

 

  

 

 


