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ABSTRAK 

 

Septi Nur Hidayah, Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Kinerja di Pondok 

Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2022 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pandangan subordinatif 

terhadapkepemimpinan perempuan dalam lingkup pesantren. Perempuan dianggap tidak 

memiliki hak kuasa kepemimpinan meskipun memiliki kemampuan. Pemisahan santri putera 

dan santri puteri dari letak bangunan dan segala fasilitas mempengaruhi tatanan sistem 

manajemen menyebabkan pemisahan kepengurusan juga didalamnya. Pemisahan 

kepengurusan pondok putra dan pondok putri di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz 

Putri Yogyakarta menarik peneliti untuk melakukan penelitian. Meskipun berbeda 

kepemimpinan namun eksistensi keduanya saling berlomba untuk menghasilkan output peserta 

didik terbaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemimpin perempuan 

dalam membangun manajemen kinerja sebagai keberhasilan dan eksistensi Pondok Pesantren 

Islamic Centre Bin Baz serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang 

dihadapi seorang pemimpin perempuan.  

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penentuan 

informan menggunakan teknik purposive sampling dengan populasi. Informan terdiri dari 5 

orang yang meliputi: pimpinan pondok putri (mudiroh), Waka divisi pondok, dan karyawan. 

Pengambilan sampel didasarkan pada prinsip 3M yakni: mengetahui, memahami, dan 

mengalami. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan transcript, coding, grouping, dan comparing and 

contrasting. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 

 Hasil dari penelitian membuktikan bahwa peran kepemimpinan perempuan dalam 

manajemen kinerja berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Hal ini dibuktikan dengan 

diterapkanya sistem manajemen meliputi: perencanan, pembinaan kerja, serta evaluasi.  

Dimulai dengan menata ulang SDM yang didukung dengan dihadirkanya beberapa pelatihan 

untuk menunjang kemampuan guru dan karyawan, monitoring dan evaluasi kinerja melalui 

laporan harian dan laporan bulanan, serta pemberian reward bagi ustadzah dan karyawan yang 

memiliki nilai etos kerja tinggi. Dalam kepemimpinanya, mudiroh mendapatkan dukungan 

penuh dari segenap keluarga dalam menjalankan tugasnya. Namun terlepas dari itu, mudiroh 

masih kesulitan dalam membagi waktu antara mengurus anak dan menjalankan tugasnya 

sebagai seorang pemimpin. 

 

Kata Kunci: Peran Kepemimpinan, Kepemimpinan Perempuan, Pondok Pesantren, 

Manajemen Kinerja.  
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MOTTO 

 

 

 لكّكم راع ولكّكم مسئول عن رعّيته
“Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya” (H.R. Bukhori)1 

 

 

  

                                                 
1 Tim turos pustaka, Kamus Peribahasa Arab Mahfudzat, Cetakan I (Jakarta Selatan: Turos Khazanah 

Pustaka Islam, 2015). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kepemimpinan perempuan dewasa ini telah mendapatkan ruang publik. 

Pergerakan perempuan tidak lagi terbelenggu dalam doktrin tradisional. Sejauh ini 

keberhasilan atas kepemimpinan yang diemban oleh seorang perempuan tidak 

diragukan lagi, mengingat pemimpin-pemimpin perempuan lahir dengan karya dan 

prestasi mereka yang mengagumkan.2 

Keberadaan hak kepemimpinan perempuan tergambar dari beberapa rekam 

jejak. Diantaranya secara historis. Beberapa pemimpin wanita lahir jauh sebelum 

zaman perkembangan yang semakin maju di tanah Indonesia. Sebagai contoh hadirnya 

Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah; Ratu Tribuana Tungga Dewi dari 

Kerajaan Majapahit; dan munculnya empat ratu yang pernah menjabat di Kerajaan 

Aceh, diantaranya yaitu: Sultanah Taj al-Alim Suffiyah Al-Din Syah, Sultanah Nur 

Alam Zakkiyah al-Din Syah, Sultanah Inayat Syah, dan Sultanah Kamalat Syah. Selain 

itu, Presiden Indonesia juga pernah dijabat oleh seorang perempuan. Yaitu Ibu 

Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Indonesia ke-5. 

Anggraeni dalam penelitianya bersama Edy Rahardja menyebutkan bahwa 

dampak dari kepemimpinan feminim salah satunya adalah membangun kinerja yang 

solid dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.3 Begitu juga dalam penelitian 

Pengaruh Gaya Kepepmimpinan Perempuan terhadap Iklim Komunikasi di Kantor 

Bupati Tamiang, Aceh. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa sebelum hadirnya 

                                                 
2 Husain Hamka, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern,” Al-Qalam 19, no. 1 (2016): 107, 

https://doi.org/10.31969/alq.v19i1.222. 
3 Dena Aprilia Anggraeni and Edy Rahardja, “Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan 

Pt Leo Agung Raya , Semarang” 7 (2018), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/22353. 
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kepemimpinan yang dijabat oleh seorang perempuan pada tahun 2017, kepemimpinan 

dijabat oleh seorang laki-laki pada tahun 2016. Sejauh itu, banyak perubahan yang 

dirasakan oleh para anggotanya, terlebih dalam hal memotivasi dan mempengaruhi 

anggota. Pemimpin perempuan dinilai lebih berpengaruh dari tahun sebelumnya. Hal 

ini terbukti dari kinerja para anggota yang lebih efektif dalam mencapai tujuan.4 Selain 

itu, Lita Mewengkang juga menyatakan bahwa pemimpin perempuan terlihat lebih 

bekerja keras, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan perempuan berperan aktif dalam 

jabatan publik, terlebih dalam memberi pembinaan dan pengawasan terhadap anggota.5   

Kepemimpinan perempuan dalam ranah pondok pesantren mulai lahir sekitar 

awal dekade 90-an.6 Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa ulama perempuan 

yang diakrabi dengan sebutan “Nyai”. Kemunculanya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya faktor internal yang menyebutkan lahirnya kepemimpinan 

perempuan dalam ranah pesantren adalah salah satu desakan dari jaman modernisasi. 

Terutama mengenai hal demokrasi, kesetaraan hak asasi manusia, serta emansipasi 

wanita atau feminisme. Selain itu adanya koreksi kritis dalam kajian fikih mengenai 

respon pesantren terhadap kiprah dan peran perempuan dari berbagai kalangan. 

Pasalnya apresiasi peran perempuan dalam lingkup pesantren dianggap kurang.7 

Walaupun ada sebagian ulama yang memposisikan kedudukan perempuan sama 

                                                 
4 Magister Ilmu Komunikasi et al., “Research and Learning in Comunication Study Jurnal Simbolika : 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Perempuan Terhadap Iklim Komunikasi Dan Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial 

(The Effect of Women ’ s Leadership Style on Communications Climate and Employees Performan” 4, no. 2 

(2018): 73–85, 

https://www.researchgate.net/publication/332733981_Pengaruh_Gaya_Kepemimpinan_Perempuan_Terhadap_I

klim_Komunikasi_Dan_Kinerja_Pegawai_Pada_Dinas_Sosial_Kabupaten_Aceh_Tamiang. 
5 Lita Mewengkang, Jantje Mandey, and Joorie Marhaen Ruru, “Peranan Kepemimpinan Perempuan 

Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan),” no. 2009 (2010), 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/15507. 
6 Ibi Syatibi, “Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 

1 (2016): 29–46. 
7 Prof. Dr. Sugiyono, “KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN PONDOK PESANTREN,” Journal of 

Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 1689–99, 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
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dengan laki-laki sebagai makhluk Tuhan dan kiprahnya diberbagai bidang terutama 

kepesantrenan. 

Pemisahan kehidupan santri putera dan santri puteri baik dari segi tata letak 

bangunan dan fasilitas juga menjadi pemicu lahirnya pemimpin perempuan dalam 

lingkungan pesantren. Hal inilah yang kemudian merombak segala tatanan 

kepengurusan didalamnya. Pemisahan pengurus berimplikasi pada manajemen 

pengajaran, pengasuhan serta kurikulum.  

Kepemimpinan perempuan dalam lingkup pesantren dewasa  ini mengalami 

subordinasi.8 Dimana kepemimpinan mutlak menjadi hak laki-laki secara turun-

temurun, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak kuasa kepemimpinan 

pesantren meskipun memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan. Stigma keraguan 

akan kepemimpinan perempuan cukup mengakar dikalangan masyarakat. Menurut 

Muhammad Husein letak subordinasi perempuan dalam Islam yaitu pada kehendak 

sosial, budaya, serta politik umat Islam yang mengakar sejak lama.9  

Pada umumnya kepemimpinan di pondok pesantren menganut kepemimpinan 

kharismatik, yang dilatarbelakangi oleh faktor keturunan, kedalaman ilmu agama, serta 

ketaatan dalam beribadah. Sosok pemimpin dalam pondok pesantren bukan hanya 

sebagai penentu kebijakan dalam pondok, tetapi juga mampu untuk menjadi guru, 

pembimbing spiritual, serta panutan bagi para santri dan masyarakat sekitar. Mastuhu 

dalam Syatibi memaparkan regenerasi kepemimpinan pesantren yang terjadi dewasa 

ini. Dimana kepemimpinan pesantren yang dulu identik dengan kepemimpinan 

kharismatik, kini tergusur oleh kepemimpinan rasional.10 Menurutnya, kepemimpinan 

                                                 
8 Ahmad Yusuf Prasetiawan and Safitri Lis, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Pesantren,” Yinyang: Jurnal 

Studi Islam Gender Dan Anak 14, no. 1 (2019): 39–69, https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2874. 
9 Husein Muhammad, “Islam Dan Pendidikan Perempuan,” Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 2 (2014): 231, 

https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244. 
10 Syatibi, “Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren.” 
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kharismatik dilatarbelakangi oleh doktrin bahwa kiai merupakan pemimpin pesantren 

yang memiliki kekuasaan berasal dari Tuhan. Sedangkan kepemimpinan rasional 

dilatarbelakangi oleh doktrin bahwa kiai memiliki kekuasaan ilmu dan pengetahuan 

yang mendalam dan luas menurut pandangan santri dan para jama’ahnya.  

Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI dalam Hasan Baharun 

kelembagaan Agama Islam, pondok pesantren memiliki beberapa faktor kelemahan 

pesantren dalam menghadapi tantangan global, diantaranya yaitu: manajemen 

pengelolaan pondok pesantren, masih banyaknya pondok pesantren masih tradisional, 

kaderisasi pondok pesantren, proses kaderisasi pemimpin masih buruk, lemahnya 

budaya demokratis pondok pesantren terhadap kedisiplinan, karena masih banyak 

pondok pesantren yang menutup diri dari kritik dan saran, stigma masyarakat terhadap 

pendidikan pondok pesantren yang dinilai hanya mengajarkan ilmu agama saja, 

terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas dalam bidang pelajaran umum, 

terbatasnya sarana prasarana, dominanya sikap fatalistik atau menerima apa adanya 

dalam kalangan pesantren, pesantren bersikap ekslusif atau kurang tebuka.11  

Perkembangan zaman memicu tantangan-tantangan baru dalam dunia 

pendidikan. Terlebih pada lembaga pendidikan Islam. Untuk mempersiapkan tuntutan 

global, lembaga pendidikan berupaya meningkatkan kinerjanya dalam 

mempertahankan eksistensi ditengah persaingan. Maka, perlu adanya solusi yang dapat 

meningkatkan kualitas mutu pesantren. Hadirnya manajemen dalam dunia pesantren 

diharapkan dapat mengawal dan memberikan arahan pada setiap proses lembaga 

pesantren agar lebih terpantau.12  

                                                 
11 Hasan Baharun, “Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga 

Pendidikan Islam,” At-Tajdid 5, no. 2 (2016): 243–62. 
12 Nur Rohmah Hayati, “Manajemen Pesantren Dalam Menghadapi Dunia Global,” Tarbawi 1, no. 2 

(2015): 97–106, http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/2006. 
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Berdasar dari beberapa artikel penelitian yang telah dikaji, peneliti belum 

menemukan pengkajian tentang peran pemimpin dalam manajemen kinerja yang 

diemban oleh kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan Islam berbasis 

pondok pesantren. Sejauh ini pembahasan yang ada tentang bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan perempuan itu sendiri. Seperti bagaimana iklim kerja yang dibangun, 

penganalisa atas gaya kepemimpin, dan juga dampak kepemimpinan perempuan bagi 

anggota. Ada beberapa penelitian yang menilai tentang kepemimpinan perempuan, 

namun hanya secara umum digambarkan bahwa kepemimpinan perempuan berdampak 

positif dan signifikan. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri, Yogyakarta.  

Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri Yogyakarta adalah salah satu 

Lembaga Pendidikan Islam berbasis Pondok Pesantren. Lembaga pendidikan ini 

dinaungi oleh Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami yang membawahi jenjang 

pendidikan dari RA, PAUD, Salafiyatil Ula (setara SD), Salafiyatil Wustho (setara 

SMP), Madrasah Aliyah (setara SMA), Sekolah Tinggi Ilmu Agama, dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan. Namun untuk basis pesantren hanya membawahi Salafiyatil 

Wustho, Madrasah Aliyah, STITMA (Sekolah Tinggi Ilmu Madhani), serta STIKES 

(Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Madhani.13  

Pemisahan pondok putra dan putri menyebabkan kepengurusan didalamnya 

terpisah. Pondok putra dikepalai oleh seorang mudhir dan pondok putri dikepalai oleh 

mudhiroh. Peneliti tertarik untuk meneliti lembaga pendidikan ini karena pengurus 

didalamnya hanya beranggotakan perempuan dan juga dikepalai oleh seorang 

pemimpin perempuan. Meskipun berbeda kepemimpinan antara di pondok putra dan 

                                                 
13 “Hasil Wawancara Dengan Mudhiroh Pondok ICBB Putri Ustadzah NU Pada Tanggal 23 November 

2021 Di Kantor Mudhiroh Pada Pukul 10.18 WIB,” n.d. 
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pondok putri, namun eksistensi keduanya saling berlomba untuk menghasilkan output 

peserta didik terbaik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa alumninya yang melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi luar negeri dan beberapa universitas dalam negeri, baik swasta 

maupun negeri. 

Penelitian ini berkaitan dengan peran kepemimpinan perempuan dalam 

membangun manajemen kinerja. Hal ini perlu dikaji karena tidak menutup 

kemungkinan  keberhasilan dan eksistensi Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz 

dalam mencetak output peserta didiknya adalah buah dari peran pemimpin perempuan 

untuk membangun kinerja yang bagus didalamnya.14  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Inti dari penelitian ini yaitu mengkaji seberapa jauh peran kepemimpinan 

perempuan terhadap manajemen kinerja karyawan di lembaga pendidikan berbasis 

pesantren. Apakah kepemimpinan tersebut sudah menunjang keberhasilan dengan 

kriteria yang telah ditetapkan atau malah sebaliknya. Maka dari itu, peneliti ingin 

menguraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepemimpinan perempuan dalam manajemen kinerja pegawai 

di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri, Yogyakarta? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami pemimpin perempuan 

dalam manajemen kinerja di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri, 

Yogyakarta? 

  

                                                 
14 “Hasil Wawancara Dengan Mudhiroh Pondok ICBB Putri Ustadzah NU Pada Tanggal 23 November 

2021 Di Kantor Mudhiroh Pada Pukul 10.18 WIB.” 
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C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa capaian penelitian. 

Diantaranya, yaitu : 

a. Mendeskripsikan peran kepemimpinan perempuan pada manajemen 

kinerja di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri Yogyakarta. 

b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh 

pemimpin perempuan di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri 

Yogyakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1) Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini memberi gambaran tentang peran kepemimpinan 

perempuan dalam manajemen kinerja di Pondok Pesantren Islamic 

Centre Bin Baz Putri Yogyakarta. 

b. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang sejauh mana 

implementasi peran kepemimpinan perempuan dalam manajemen 

kinerja di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri 

Yogyakarta 

c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan analisa bagi para 

pemimpin lembaga dalam meningkatkan manajemen kinerja.   
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2) Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik 

untuk penulis maupun pembaca mengenai peran kepemimpinan 

dalam manajemen kinerja pegawai. 

b. Peneltian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan di bidang ilmu 

pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.  



9 

 

D. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Kepemimpinan dalam organisasi menjadi faktor penentu kemajuan organisasi. 

Pemimpin yang berjalan berdasarkan prinsip kekuasaan manajemen akan 

meningkatkan hasil yang lebih baik dan prestasi kerja yang baik. Begitupula dengan 

kepemimpinan perempuan.  

Dalam Siti Wuriyan disebutkan bahwa pemimpin perempuan akan diakui 

kepemimpinanya jika kemampuan yang dimilikinya lebih baik dengan dibuktikan 

adanya hasil capaian dari tujuan yang telah ditetapkan.15 Dimana perencanaan yang 

ditetapkan merupakan hasil dari ketetapan pada musyawarah telah disepakati bersama. 

Namun pada penelitian ini dijelaskan bahwa lemahnya pengawasan dalam kegiatan 

menjadi penghambat. Penghambat lainya adalah adanya ketidak seimbangan dalam 

pembagian tugas antar bidang. Sebab ada beberapa posisi yang dijabat ganda karena 

beberapa anggota masih aktif menjadi mahasiswa dan harus ditutup oleh anggota lain 

untuk mengerjakan tugas yang bukan dalam bidangnya. Masalah ekonomi dan SDM 

yang rendah juga menjadi permasalahan besar bagi perempuan untuk ikut serta dalam 

kegiatan KOPRI. Keberhasilan suatu kinerja tidak hanya matang dalam perencanaan. 

Keterkaitan antara perencanaan, aktualisasi, pengawasan dan evaluasi juga menjadi hal 

utama dalam mewujudkan optimalisasi sinergi dalam bekerja. Maka dari itu, proses 

perencanaan hingga evaluasi harus dipertimbangkan secara matang dalam 

pelaksanaanya.  

Pada penelitian kepemimpinan perempuan dalam pesantren menurut Ahmad 

Yusuf dan Lis Safitri menyebutkan bahwa adanya keberhasilan yang signifikan dalam 

kepemimpinan perempuan di Pondok Pesantren dengan objek penelitian beberapa 

                                                 
15 Siti Wuriyan, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pada KOPRI 

(KORPS PMII Putri) Wilayah Lampung,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–

99, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
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pondok pesantren seperti : Pondok Pesantren Al Hidayah Purwokerto, Pondok 

Pesantren Athohiriyah Purwokerto, dan Pondok Pesantren Putri Roudhotul Qur’an 

Sirau, Kemranjen Banyumas. Pada penelitian ini disebutkan bahwa adanya peluang 

keberhasilan yang sama ketika pondok pesantren dipimpin oleh seorang perempuan, 

meskipun secara teknis ditemukan beberapa kendala yang mampu dicover oleh 

pengurus. Sikap pemimpin perempuan yang mengayomi dan melindungi setiap 

anggotanya dan tidak jarang memposisikan dirinya seperti orang tua. Sikap rasional 

dan tidak pragmatis seorang pemimpin perempuan diperlihatkan pada penentuan 

untung-rugi dalam sebuah pertimbangan.  

Pemimpin perempuan dinilai cukup detail dalam mempertimbangkan hal 

tersebut secara rasional. Dalam sisi spiritual, sosok pemimpin perempuan menunjukan 

sikap spiritualitas yang lebih, karena tidak banyak memiliki pekerjaan publik dan 

memiliki banyak kesempatan untuk melakukan ritual peribadatan sehingga melahirkan 

aura kharisma yang lebih terasa. Tabiat kelembutan pemimpin perempuan menciptakan 

nuansa kasih sayang dalam lingkungan pesantren. Sikap kehati-hatianya dalam 

memimpin memicu pemikiran yang visioner terhadap tujuan yang akan dikehendaki, 

mengingat resiko yang terjadi tidak dapat langsung membuahkan solusi. 

Kepemimpinanya yang bersifat tidak tetap menjadikanya giat dalam mengemban 

amanah, serta mempersiapkan kader terbaik. Relevansi karakteristik kepemimpinan 

perempuan dengan corak tradisional pesantren mengikat kuat pada sisi model 

kharismatik, kelembutan serta kesetiaan yang tergambarkan oleh pemimpin 

perempuan. Lahirnya kepemimpinan perempuan juga menjadi kontra persepsi miring 

tentang perempuan dalam islam, serta stigma infoerior atau yang merendahkan 

perempuan.16 

                                                 
16 Prasetiawan and Lis, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Pesantren.” 
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Pada penjelasan Ahmad Yusuf, corak  kepemimpinan perempuan yang ada 

adalah kepemimpinan perempuan dalam organisasi pesantren yang dijalankan oleh 

santriwati. Dalam implementasinya belum ada penerapan sistem manejemen. Sehingga 

kepemimpinan yang berjalan seadanya dengan model kepemimpinan kharismatik dan 

tradisionalisme pesantren. Program yang ada disusun pada awal kepengurusan setelah 

suksesi lurah dan  tidak menggunakan sistematika yang baku. Hanya lewat perantara 

sowan ke ndalem pengasuh untuk meminta pertimbangan tekhnis yang kemudian 

disusun program, target, strategi secara mandiri. Peraturan yang ada hanya bersifat 

umum, sehingga penjelasan teknis dilaksanakan secara konservatif yaitu dengan 

penjelasan oral.  

Pada Nurhilaliati, kepemimpinan perempuan di madrasah Lombok Barat dinilai 

baik dengan 9 indikator, diantaranya: kedewasaan emosional, objektif, peseptif, 

adaptasi, inisiatif, kreatifitas, dan kemampuan skill komunikasi yang baik. Dua 

indikator lainya dinilai kurang maksimal, yaitu dalam segi tanggung jawab dan percaya 

diri.17 Sedangkan Kepemimpinan perempuan di pondok pesanren meskipun terikat 

dengan keturunan, tetapi juga memiliki kemampuan terkait dengan tugas dan peranya. 

Beberapa masyarakat sekitar pondok meragukan kepemimpinan perempuan.  Lebih 

tepatnya kepada kepemimpinan kepala MA, karena umurnya yang masih muda dan 

masih banyak senior lainya yang dinilai lebih mampu, namun hal ini terpatahkan karena 

ada beberapa capaian kerja yang mampu dikerjakanya, sedangkan pada kepemimpinan 

sebelumnya belum terealisasi. Namun penjelasan kepemimpinan perempuan pada 

penelitian ini terlalu general, belum ada penekanan terhadap penjelasan aspek 

manajemen kinerja secara rinci. 

                                                 
17 Nurhilaliati Nurhilaliati, “Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan Di Lingkungan Pondok 

Pesantren,” EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan 17, no. 1 (2019): 57–69, 

https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i1.541. 
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Kedudukan nyai atau pemimpin perempuan di Pondok Pesantren Muntasyirul 

Ulum dalam Sri Wahyuni dan Zainal Arifin ialah sebagai pemegang tertinggi dalam 

otoritas pengelolaan pesantren. Peraturan dan kebijakaan yang berkenaan dengan 

kegiatan pondok, berada dibawah kendali nyai. Penanggung jawab berada pada otoritas 

kepala MAN Yogyakarta III, karena Pondok Pesantren ini berdiri dibawah naungan 

MAN Yogyakarta III. Dan pondok ini menjadi satu-satunya pondok pesantren negeri   

di Yogyakarta.  Menurut penuturan santri, kepemimpinan nyai lebih detail. Hal ini 

dibuktikan dari perhatianya yang sangat jeli dalam  dalam meperhatikan hal-hal kecil,  

serta  kemungkinan dan tantangan yang akan dihadapi. Implikasi kepemimpinan nyai 

berdampak positif, terutama dalam bidang pengembangan manajemen pondok 

pesantren, dan  pengembangan SDM. Hal dilihat dari  adanya perbaikan dan 

pengembangan  sistem pembelajaran, kurikulum, serta sarana dan prasarana. 

Sedangkan pengembangan manajemen SDM berupa pengembangan diri dan 

pengembangan kepribadian santri. Pengembangan diri  berupa  muatan kurikulum, 

program, dan keikutsertaan pondok dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan 

pengembangan  kepribadian santri  berupa penerapan nilai-nilai  kedisiplinan dan 

kemandirian.18 Namun penjelasan pada penelitian ini  hanya mencakup perkembangan 

pesantren yang terjadi sejauh ini.  Peneliti tidak menjelaskan aspek evaluasi  kinerja 

yang dihadapi oleh nyai. 

Dalam Wulpiah, kepemimpinan laki-laki dan perempuan di pondok pesantren 

memiliki porsi yang sama dalam menuntut ilmu, sharing job, dan peran di rumah tangga 

yang proporsional. Keterlibatan peran pemimpin perempuan dalam pondok pesantren 

berdampak baik pada segi pengajaran, mupun manajemen pondok. Kolaborasi antara 

                                                 
18 Sri Wahyuni and Zainal Arifin, “Kepemimpinan Demokratis Nyai Dalam Pengembangan Pondok 

Pesantren,” Journal of Management in Education (JMIE) 1, no. 1 (2016): 94–106. 
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laki-laki dan perempuan dinilai akan menciptakan kepekaan terhadap gender equality.  

Dimana peran harus dikedepankan. Jika harus terjun ke ranah publik, maka skill yang 

akan menjadi patokan serta izin suami bagi yang sudah berkeluarga.19 Namun 

penjelasan pada penelitian ini masih terlalu umum, belum menekankan pada aspek 

implementasi manajemen kinerja baik dari segi perencanaan, pembinaan serta penilaian 

kinerja pada pondok pepsantren tersebut. 

Faktor penghambat dalam kepemimpinan perempuan di pesantren juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Vika Amalia dan Zainal Arifin menjabarkan adanya 

faktor penghambat dalam kepemimpinan Nyai dalam memelihara kajian kitab kuning 

di Mahad Aly  Nurul Jadid Probolinggo  diantaranya yaitu: pertama, faktor internal 

dengan adanya multi peran nyai baik sebagai ibu rumah tangga, pengurus fatayat NU, 

dan mengisi pengajian. Kedua, faktor eksternal yang datang dari menurunnya minat 

santri dalam mempelajari kitab kuning sebab pengaruh dampak dari perkembangan 

teknologi.20 Namun penjelasan terkait aspek penerapan nilai manajemen dalam 

penelitian ini masih sangat minim dilakukan untuk meningkatkan minat belajar 

satriwati dalam pengkajian kitab kuning.  

Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan celah yakni bukan hanya peran 

dan implementasi kepemimpinan perempuan dalam pondok pesantren, melainkan 

bagaimana aspek penerapan manajemen kinerja yang terkandung didalamnya perlu 

dikaji lebih dalam. Dengan demikian maka peran kepemimpinan perempuan dalam 

manajemen kinerja di pondok pesantren menjadi penekanan pada penelitian yang akan 

dilakukan.  

 

                                                 
19 Wulpiah Psga et al., “Menelaah Kepemimpinan Perempuan Di Pondok Pesantren Al- Islam Kemuja” 3, 

no. 1 (2018): 1–17. 
20 Viki Amalia and Zainal Arifin, “Kepemimpinan Nyai Dalam Memelihara Kajian Kitab Kuning Di 

Ma’had Aly Nurul Jadid Probolinggo,” MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 2 (2018): 215–

30, https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-01. Hal.227 
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Tabel 1 : Kajian Penelitian yang Relevan 

PENELITI JUDUL PENDEKATAN 
JENIS 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

Siti Wuriyan  

(UIN Raden 

Intan Lampung, 

2019) 

Kepemimpinan 

Perempuan 

dalam 

meningkatkan 

kinerja 

Organisasi Pada 

(KORPS PMII 

Putri) Wilayah 

Lampung 

Indepth 

Interview 
Kualitatif 

1. Pemimpin perempuan akan diakui kepemimpinanya jika kemampuan yang 

dimilikinya lebih baik dengan dibuktikan adanya hasil capaian dari tujuan 

yang telah ditetapkan. 

2. Tipe kepemimpinan perempuan di KOPRI wilayah Lampung adalah 

kepemimpinan demokratik. Dimana perencanaan yang ditetapkan adalah 

hasil dari ketetapan pada musyawarah telah disepakati bersama.  

3. Lemahnya pengawasan dalam kegiatan KOPRI menjadi penghambat.  

4. Pembagian tugas tidak seimbang antar bidang, sebab ada beberapa posisi 

yang dijabat ganda lantaran karena beberapa anggota masih aktif menjadi 

mahasiswa dan harus ditutup oleh anggota lain untuk mengerjakan tugas 

bukan dalam bidangnya.  

5. Masalah ekonomi dan SDM yang rendah menjadi permasalahan besar bagi 

perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan KOPRI. 

Wulpiah  

(PSGA STAIN 

Syaikh 

Abdurrahman 

Siddik Bangka 

Belitung, 2018) 

Menelaah 

Kepemimpinan 

Perempuan Di 

Pondok 

pesantren Al 

Islam Kemuja 

Deskriptif 

kualitatif 

Kualitatif  1. Pemahaman gender dan kepemimpinan perempuan di pondok pesantren 

Al-Islam Kemuja  dari sudut pandang ustad dan ustadzah menyatakan 

bahwa adanya persamaan persepsi apabila perempuan dan laki-laki 

memiliki porsi yang sama dalam menuntut ilmu, serta sharing Job dalam 

rumah tangga, sehingga pemahaman peran yang proporsi diantara 

keduanya   

2. Peningkatan peran perempuan dalam pondok pesantren merupakan 

keniscayaan baik dalam pengajaran, maupun keterlibatan manajerial 

pondok. Pasalnya kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dinilai akan 

menciptakan kepekaan terhadap gender equality.  Dimana peran harus 
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dikedepankan. Jika harus terjun ke ranah publik, maka skill yang akan 

menjadi patokan serta izin suami bagi yang sudah berkeluarga.  

Ahmad Yusuf 

Prasetiawan 

dan Lis Safitri 

(UNSOED, 

2019) 

Kepemimpinan 

Perempuan 

Dalam 

Pesantren 

Analisis 

deskriptif 

Kualitatif 1. Adanya Kesamaan peluang keberhasilan pada kepemimpinan perempuan 

di organisasi pondok pesantren dengan kepemimpinan laki-laki 

2. Relevansi karakteristik kepemimpinan perempuan dengan corak 

tradisional pesantren mengikat kuat pada sisi model kharismatik, 

kelembutan serta kesetiaan yang tergambarkan oleh pemimpin perempuan. 

3. Kepemimpinan perempuan di pondok pesantren dapat menjadi kontra 

tentang persepsi miring perempuan dalam islam, serta dapat mengurangi 

stigma inferior pada perempuan 

Nurhilaliati 

(UIN Mataram, 

2019) 

Kualitas 

Kepemimpinan 

Kepala 

Madrasah 

Perempuan Di 

Lingkungan 

Pondok 

Pesantren 

Indepth 

Interview 

Kualitatif 1. Kepemimpinan perempuan di madrasah Lombok Barat dinilai baik dengan 

adanya 9 indikator, diantaranya: kedewasaan emosional, objektif, peseptif, 

adaptasi, inisiatif, kreatifitas, dan kemampuan skill komunikasi yang baik. 

2 indikator lainya dinilai kurang maksimal, yaitu dalam segi tanggung 

jawab dan percaya diri  

2. Kepemimpinan perempuan dipondok pesanren meskipun terikat dengan 

keturunan, namun juga memiliki kemampuan terkait dengan tugas dan 

peranya 

3. Masyarakat sekitar pondok meragukan kepemimpinan perempuan lebih 

tepatnya kepada kepemimpinan kepala MA, karena umurnya yang masih 

muda dan masih banyak senior lainya yang dinilai lebih mampu, namun 

hal ini terpatahkan karena ada beberapa capaian kerja yang mampu 

dikerjakanya, sedangkan pada kepemimpinan sebelumnya belum 

terealisasi. 

Sri Wahyuni, 

Zaenal Arifin 

(UIN Sunan 

Kalijaga, 2016) 

Kepemimpinan 

Demokratis 

Nyai Dalam 

Pengembangan 

Observasi, 

indepth 

interview, 

dokumentasi 

Kualitatif  1. Posisi nyai pada pesantren menduduki otoritas tertinggi dalam pengelolaan 

pesnatren serta namun yang bertanggung jawab penuh adalah kepala MAN 

Yogyakarta III karena pesantren berada pada nanungan MAN yokgyakarta 

III 
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Pondok 

Pesantren 

2. Tipe kepemimpinan yang ada pada penelitian ini adalah kepemimpinan 

otoriter, dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin menggunakan kebijakan otoriter 

3. Implikasi gaya kepemimpinan nyai dalam pesntren membawa dampak 

positif bagi perkembangan Pondok Munstasyirul Ulum MAN Yogyakarta 

III pada bidang pengembangan manajemen pondok pesantren dan 

pengembangan SDM pondok. 

Viki Amalia, 

Zainal Arifin 

(UIN Sunan 

Kalijaga, 2018) 

Kepemimpinan 

Nyai dalam 

Memelihara 

Kajian Kitab 

Kuning di 

Mahad Aly 

Nurul Jadid 

Probolinggo 

 

Observasi, 

indepth 

interview, 

dokumentasi 

Kualitatif 1. Dominan tipe kepemimpinan nyai yaitu demokratis dan karismatik yang 

diaplikasikan dalam kasih sayang, disiplin, tegas, dan pasrtisipasi dalam 

berbagai kegiatan organisasi 

2. Faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan nyai dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berupa kompetensi 

(kemampuan) dalam menguasai ilmu agama dan perkembangan teknologi. 

Faktor ekstrernal berupa dukungan keluarga. Sedangkan untuk faktor 

penghambat internal yaitu adanya multi peran nyai sebagai seorang 

pemimpin , ibu rumah tangga, pengurus fatayat NU, dan pengajian. Faktor 

penghambat eksternal berupa  menurunya minat santriwati dalam belajar 

kitab kuning dan dampak negatif atas perkembangan teknologi    
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E. KERANGKA TEORI 

1. Kepemimpinan Perempuan 

Sejalan dengan tumbuh kembang emansipasi perempuan, kepemimpinan 

perempuan mulai mendapatkan kedudukan dihadapan publik. Justifikasi 

mengenai kepemimpinan perempuan baik dari sudut pandang agama, gender, 

adat dan budaya yang masih mengakar kuat dalam stereotype masyarakat inilah 

yang akhirnya mengkerdilkan bahkan meragukan kemampuan perempuan. 

Stigma akan gambaran perempuan yang lemah terkikis dengan lahirnya para 

tokoh perempuan yang berpengaruh. Mereka lahir bukan karena tanpa sebab, 

namun terlepas dari kesuksesanya, mereka memiliki beragam kompetensi, 

kemampuan, wawasan, bahkan pengalaman yang cukup memadai hingga pada 

akhirnya mampu untuk bersaing menduduki kursi jabatan.21 

Kepemimpinan merupakan suatu bentuk kemampuan yang didominasi 

dari kekuatan dalam diri seseorang untuk mendorong orang lain melakukan 

suatu tindakan berdasarkan akseptasi/ penerimaan dari kelompoknya, serta 

memiliki keahlian khusus pada situasi tertentu.22  

Asrofi dalam Muhammad Dzulkifli mengemukakan kepemimpinan 

sebagai sebuah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

bawahanya dalam bertindak dan berperilaku sebagaimana yang dikehendaki 

pemimpin itu sendiri.23 Dalam hal ini, kemampuan atau kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang pemimpin sangat berperan untuk mendorong anggotanya 

mencapai tujuan bersama. Pasalnya keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga 

                                                 
21 Hamka, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern.” 
22 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). 
23 Muhammad Dzulkifli, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Motivasi Disiplin Kerja Kompetensi Dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Direktorat Budidaya Dana Pascapanen Florikultura Pasar 

Minggu Jakarta Selatan,” 2013, 21. 
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bergantung pada bagaimana sikap dan arahan seorang pemimpin untuk 

menegendalikan anggotanya dalam mengerjakan tugas dan kinerjanya. Maka 

dari itu, kemampuan dan kompetensi seorang pemimpin haruslah diperhatikan. 

Karena mutu dan kualitas lembaga menjadi gambaran bagaimana sepak terjang 

kinerja seorang pemimpin dalam memboyong anggotanya untuk mencapai 

tujuan. Kompetensi menjadi salah satu rentetan daftar faktor dalam persaingan 

memperebutkan kursi kepemimpinan.  

Perempuan yang memiliki kemampuan dalam memimpin, serta skill 

manajerial yang baik dan berhak menjadi pemimpin.24 Alasan inilah yang 

kemudian memperkuat perempuan untuk terjun dalam ranah kepemimpinan, 

sekaligus mematahkan argumen bahwa salah satu faktor keberhasilan mencapai 

kursi kepemimpinan didominasi oleh faktor biologis, namun pada realitanya 

lebih mempertimbangkan faktor sosiologis dan historis. 

Kepemimpinan pesantren memiliki tradisi turun turun-temurun. Dimana 

pendiri biasanya memberikan jabatan kepada anaknya, atau ke manantu, cucu 

bahkan santri seniornya yang dianggap cocok dan berpotensi. Dalam hal ini 

berarti ahli waris pertama kepemimpinan dalam pesantren dipegang oleh anak 

laki-laki yang paling besar dan dianggap mampu oleh kiai dan masyarakat untuk 

menjadi seorang kiai penerus baik dari segi keilmuan, kealiman akhlak dan 

moralnya. Jika tidak adanya anak laki-laki, maka ahli waris selanjutnya jatuh 

pada menantu, jika memang tidak memungkinkan maka pihak ahli waris 

selanjutnya adalah cucu, atau mungkin santri senior yang dipercaya.25 

                                                 
24 Imelda Wahyuni, “Wanita Dalam Kepemimpinan Dan Hubungannya Dengan Kemajuan Pendidikan” 9, 

no. 2 (2016): 228–46. 
25 C.G Kesuma, “Pesantren Dan Kepemimpinan Kiai,” https://download.portalgaruda.org, n.d. diakses 

pada 15 Oktober 2021 
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Kiai dalam pesantren menduduki posisi ganda. Yaitu sebagai pengasuh, 

juga sebagai pemilik pesantren.26 Manajemen kiai dalam pesantren sangat 

ototatif. Kiai sebagai figur sentral dan pusat dari segala kebijakan dan 

perubahan. Hal ini menyebabkan kepemimpinan tersentral pada satu individu 

atau mono-manajemen, sehingga tidak adanya pendelegasian wewenang kepada 

partner kerja. Segala keputusan bertitik tumpu dibawah wewenang kiai. 

Implikasi dari kepemilikan pesantren yang berupa individual atau keluarga 

mengakibatkan adanya gap quality  atau kesenjangan kualitas pemimpin.27 

Kepemimpinan pesantren bersifat kolektif institusional. Ciri-ciri dalam 

gaya kepemimpinanya seperti paternalistik dan free rein leadership. Pemimpin 

terlihat pasif, dan memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk 

berinovasi, namun juga otoriter dalam memutuskan kebijakan.28 Mujamil 

Qomar menyebutkan bahwa kepemimpinan di pesantren dijalankan dengan 

serba kepemimpinan mono.29 Diantaranya yaitu monomanajemen, 

monokepemimpinan, serta monokeputusan. Hal inilah yang menimbulkan kesan 

bahwa kepemimpinan pesantren bersifat otoriter. 

Menurut Mastuhu dalam Ibi Syatibi menjelaskan bahwa seiring 

perkembangan zaman, adanya pergeseran dalam kepemimpinan pesantren. 

Dimana dulu kepemimpinan pesantren identik dengan kepemimpinan 

kharismatik, namun sekarang beralih pada kepemimpinan rasional. 

Kepemimpinan kharismatik diyakini bahwa seorang pemimpin menduduki 

kekuasaan berkat dari Tuhan. Sedangkan kepemimpinan rasional diyakini 

                                                 
26 Mujamil Qomar, Pesantren Dan Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi (Jakarta: 

Erlangga, 2008). 
27 Abdurrahman Wahid, Pesantren Masa Depan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). 
28 Abdul Haris, “Kepemimpinan (Leadership) Dalam Pondok Pesantren, Madrasah Dan Sekolah 

(Tinjauan Manajemen),” Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan Islam 9 (2017): 44–58. Hal.51 
29 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Malang: Erlangga, 2007). Hal.286 



20 

 

datang dari kepercayaan para santri dan jama’ahnya, bahwa kiai tersebut layak 

memimpin karena kedalaman dan kefahaman ilmu yang dimilikinya.30  

Siti Nur Hidayah dan Ahmad Arifi dalam Viki Amalia mengemukakan 

adanya tiga aspek peran kepemimpinan Nyai dalam pesantren, yaitu : pertama, 

pengasuh yang memiliki otoritas penuh terhadap pesantren yang diasuhnya 

layaknya seorang kiai. Kedua, pendamping kiai yang bertanggung jawab seperti 

pimpinan pesantren, namun tidak mempunyai otoritas seperti kiai. Ketiga, 

pengasuh hanya dalam kalangan santriwati saja.31 

Dalam Islam, konsep kepemimpinan yang tercermin dalam diri rosul 

dimunculkan pada 4 sifat terpuji. Diantaranya : Shidiq, Amanah, Tabligh, 

fatonah. Shidiq diartikan sebagai benar dan jujur dalam kepemimpinanya. Benar 

untuk mengambil keputusan yang sesuai visi-misi, serta efektif dan efisien 

dalam mengimplementasikanya. Amanah memiliki makna dapat dipercaya, dan 

bertanggung jawab. Dibuktikan dengan adanya keinginan memenuhi kewajiban, 

serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Jika sikap ini 

terealisasi maksimal, maka akan membangun kredibiltas dalam jiwa pemimpin. 

Tabligh dapat diartikan sebagai komunikatif dan argumentative. Pemimpin 

yang memiliki sifat ini tercermin dari sikapnya dalam menyampaikan pendapat 

dengan tutur kata yang tepat dan berbobot, mudah dipahami dan diterima oleh 

akal. Fathanah diartikan sebagai intelektual, kecerdasan, serta kebijaksanaan. 

Sifat ini tercerminkan dari sikap pemimpin yang mampu menumbuhkan inovasi 

dan kreatifitasnya dalam membangun kinerja.32   

                                                 
30 Syatibi, “Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren.” 
31 Amalia and Arifin, “Kepemimpinan Nyai Dalam Memelihara Kajian Kitab Kuning Di Ma’had Aly 

Nurul Jadid Probolinggo.” Hal. 217 
32 Suhada Suhada, “Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam,” Mumtaz: 

Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Keislaman 3, no. 2 (2019): 169–90, https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.39. 
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 Dewasa ini kepemimpinan perempuan telah mendapatkan ruang publik. 

Pergerakan perempuan tidak lagi terbelenggu dalam doktrin patriarki, dan ruang 

geraknya jauh lebih leluasa dari zaman dulu. Sejauh ini keberhasilan atas 

kepemimpinan yang diemban oleh seorang perempuan tidak diragukan lagi, 

mengingat para pemimpin perempuan lahir dengan karya dan prestasi mereka 

yang mengagumkan. Kompetisi perebutan kursi kepemimpinan perempuan  

perlu diraih dengan berjibaku dalam menggali wawasan, pengalaman, 

kreativitas, kecakapan serta kompetensi yang dimilikinya.33  

Pada penelitian Halilah, kesuksesan seorang pemimpin perempuan 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya : 1) Menciptakan visi-misi 

dengan mengembangkan perencanaan yang telah dirancang, 2) Adanya 

komunikasi yang memicu kepercayaan dan keyakinan dalam merealisasikan 

perencanaan 3) Memberikan motivasi kepada rekan kerjanya dalam mencapai 

tujuan 4) Membuat tim yang sinergis dalam bekerja 5) Memiliki kecerdasan 

emosional yang ditunjukan dalam bekerja 6) Berani mengambil resiko 7) 

Membangun relasi kerja yang kuat demi keberhasilan tujuan yang akan 

dicapai.34       

Dari pernyataan tersebut tergambarkan bahwa pengaruh pemimpin 

sangat berperan dalam mendorong anggotanya untuk bekerja dan mencapai 

tujuan. Kepemimpinan dinilai sukses jika peran, tanggung jawab dan fungsinya 

berjalan dengan seimbang.35 Kepemimpinan yang tepat akan mengangkat 

                                                 
33 Eva Meizara, “Analisis Kompetensi Kepemimpinan Wanita,” Journal of Knowledge Management 2, 

no. 2 (2016): 1–18, https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.11.011. 
34 Halilah, “Kepemimpinan Wanita Dalam Manajemen Kependidikan,” Management of Education 1, no. 

1 (2011): 1–9. 
35 Zakiatus Syarifah, Zainal Arifin, and Fitria Wulandari, “Feminim -Transformational : Types of Women 

’ s Leadership in Adiwiyata School Development at SDN Bhayangkara Yogyakarta,” Elementary: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Dasar 7, no. 2 (2021): 189–200. Hal.192 
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lembaganya kepada kejayaan, sekalipun tengah berada dalam keadaan kolaps 

atau terpuruk. Begitu juga wanita atau perempuan. Menurut Kartini kartono 

dalam Halilah menyatakan bahwa wanita pada hakikatnya mampu bekerja yang 

sama baiknya dengan laki-laki. Wanita cenderung mengeluarkan energi 

berlebihan dalam bekerja bahkan akan bekerja lebih berat (overworked) karena 

didiorong oleh kesadaran yang mendalam akan pentingnya tugas dan 

kewajibanya.36 Pew Research Center dalam Wirawan menyebutkan bahwa 

kepemimpinan laki-laki di publik lebih unggul dari perempuan dalam bidang 

menghadapi kriminal, keamanan umum, serta pertahanan nasional saja. 

Selebihnya, perempuan mampu mengendalikanya. Selain itu sifat 

kepemimpinan laki-laki unggul dalam ketegasan saja, untuk selebihnya 

perempuan mengungguli. 37  

Gaya atau perilaku pemimpin merupakan suatu tindakan 

mempengaruhi anggotanya sebagai upaya dalam mencapai tujuan. Perilaku 

kepemimpinan akan cenderung berbeda tergantung situasi. Maka dari itu, 

pemipin harus mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan situasi dan 

kondisi, serta mampu memperlakukan anggotanya sesuai dengan tingkat 

kematangan yang dimiliki. Suko Susilo dalam Khusumawati menjabarkan gaya 

kepemimpinan.38 Diantaranya, yaitu: Pertama, gaya otoriter. Yaitu pemimpin 

berkuasa penuh dalam memegang segala kekuasaan dan kebijakan. Pemimpin 

berperan tunggal dalam penentuan keputusan dan tidak melibatkan partisipasi 

dari anggotanya. Kedua, gaya demokratis. Yaitu kepemimpinan yang 

                                                 
36 Halilah, “Kepemimpinan Wanita Dalam Manajemen Kependidikan.” 
37 Dr. Wirawan, Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi Dan Penelitian, 2nd ed. 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017). 
38 Khusumawati and Yasin Nurfalah, “Gaya Kepemimpinan Di Pondok Pesantren Modern Putri Al-

Mawaddah 2 Desa Jiwut Kec. Nglegok, Kab. Blitar,” Intelektual 9, no. 2 (2019). 
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melibatkan bawahan dalam mencapai tujuan. Pada gaya ini pemimpin membina 

hubungan personal guna membentuk kekompakan partisipasi aktif diantara 

keduanya. Ketiga, gaya laissez faire atau liberatif. Kepemimpinan ini berada 

ditangan anggota, di mana pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan 

untuk menentukan solusi dari permasalahanya sendiri tanpa adanya keterlibatan 

pemimpin. dengan kata lain pemimpin memiliki perhatian yang rendah terhadap 

anggota. Dalam pendekatanya, gaya kepemimpinan dapat ditinjau dari perilaku 

tugas dan perilaku hubungan. Perilaku tugas dilihat dari sikap dan tindakan 

seorang pemimpin dalam membantu bawahanya untuk mengerjakan tugas dan 

pekerjaanya. Sedangkan perilaku hubungan dilihat pada interaksi yang tercipta 

antara pemimpin dan anggotanya.39  

Joanna Barsh mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan terpusat 

pada perempuan memiliki kekuatan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual 

yang kuat sehingga mampu mendorong pencapaian pribadi dan menginspirasi 

yang lain.40 Model ini diniliai sebagai model yang sederhana  namun mampu 

menanamkan energi secara mendalam. Pemimpin perempuan dengan 

kepemimpinan terpusat akan lebih efektif dalam mencapai tujuan melalui 

kesadaran eksplisit dan pengelolaan energi, pengaruh positif, terbentuknya 

jaringan informal dan formal yang kuat, serta penciptaan dalam berkolaborasi.41   

Arifin dalam Syaiful Saga mengungkapkan pemimpin di pesantren 

merupakan suatu fenomena kepemimpinan yang unik. Karena selain sebagai 

pimpinan lembaga, seorang pemimpin di pesantren juga merangkap sebagai 

                                                 
39 Fauzi Fahmi and Wahyu Iskandar, “Tipologi Kepemimpinan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Islam Di Madrasah,” Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 10, no. 1 (2020): 1–10, 

https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i1.852. 
40 Joanna Barsh, Susie Cranston, and Rebecca A. Craske, “Centered Leadership: How Talented Women 

Thrive,” McKinsey Quarterly, no. 4 (2008): 35–48. 
41 Barsh, Cranston, and Craske. 
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pembina dan pendidik sekaligus.42 Nurkholis mengemukakan bahwa dalam 

dunia pendidikan, kepemimpinan perempuan biasanya menekankan pada 

kepemimpinan instruksional, terlebih dalam implementasi praktik supervisi.43 

Jika ditilik dari sudut pandang ilmu, perempuan dan laki-laki memiliki 

peluang yang sama untuk menjadi pemimpin. Perbedaan diantara keduanya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor trait (tingkah laku) sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Lensufiie dalam Khairin Nizomi diantaranya yaitu : 44 

Tabel 2 : Faktor Perbedaan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kepemimpinan 

Faktor 
Laki-Laki Perempuan 

Emosi dan 

sosial 

1) Lebih sulit menyatakan 

emosi 

2) Merealisasikan dengan 

aktifitas 

3) Mengisi waktu dengan 

berkarya 

4) Fokus pada tujuan akhir 

1) Ekspresif dalam 

menyatakan emosi 

2) Merealisasikan dengan 

komunikasi 

3) Mengisi waktu dengan 

memelihara 

4) Fokus pada proses 

Cara 

berfikir 

1) Sistematis, analitis, 

runtut 

2) Fokus pada satu titik 

3) Konsentrasi pada present 

4) Memperhatikan inti 

persoalan dan hasil akhir 

5) Mengandalkan fakta dan 

analisi 

6) Lebih kuat aktivitas otak 

kirinya dalam pemecahan 

masalah 

1) Multitasking 

2) Fokus pada satu area 

3) Konsentrasi serempak  

present, past, future 

4) Memperhatikan secara 

detail 

5) Mengandalkan intuisi 

6) Keseimbangan otak dalam 

memproses masalah, 

sehingga lebih kreatif 

dalam memecahkan 

masalah 

Komunikasi 1) Harfiah, informatif, 

mengembangkan fakta 

2) Berkomunikasi dengan 

diri sendiri saat 

1) Emotif, implisit, 

membangun relasi 

2) Cenderung berbicara  saat 

bermasalah dan lega setelah 

                                                 
42 Syaiful Sagala, “Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren,” Jurnal Tarbiyah 22, 

no. 2 (2015): 205–25. Hal.217 
43 Nur Kholis, “Perempuan Dalam Posisi Kepemimpinan Pendidikan,” no. February (2006): 1–13, 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11736.39682/1. 
44 Khairin Nizomi, “Gaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Budaya Organisasi,” JIPI (Jurnal Ilmu 

Perpustakaan Dan Informasi) 4, no. 2 (2019): 128, https://doi.org/10.30829/jipi.v4i2.3885. 
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menghadapi masalah 

(terdapat unsur intropeksi 

dan introversi) 

didengarkan (terdapat unsur 

ekstroversi dan butuh 

dukungan) 

Orientasi  1) Goal dan Achievement 

2) Suka pada prestasi dan 

penghargaan  

3) Merasa berarti jika 

mengerjakan sesuatu 

4) Membangun identitas 

dengan apa yang tengah 

dikerjakan  

1) Berorientasi pada hubungan 

rasional 

2) Suka pada ikatan perasaan 

dan ikatan rasional 

3) Merasa berarti jika terikat 

dengan keluarga  

4) Identitas terletak pada 

keberhasilan anak dan 

keluarga 

Fisik 1) Lebih kuat secara fisik 

2) Hasrat muncul setiap saat 

1) Berstamina tinggi 

2) Ada pengaruh hormonal 

(menstruasi) 

Peran 

dalam 

keluarga 

1) Kepala rumah tangga 

2) Mengasihi istri 

3) Fokus pada pekerjaan 

eksternal serta memberi 

masukan pada kegiatan 

internal 

4) Pemimpin spiritual 

keluarga 

1) Penolong 

2) Hormat pada suami 

3) Fokus pada pekerjaan 

internal memberi masukan 

pada kegiatan eksternal 

keluarga 

4) Mengurus segala kebutuhan 

keluarga 

 

Rosener dalam Wulpiah menyatakan bahwa gaya kepemimpinan laki-

laki dan perempuan berbalikan. Dimana gaya kepemimpinana laki-laki 

cenderung fokus pada prinsip, terkontrol, berorientasi pada tugas, sedangkan 

kepemimpinan perempuan fokus pada perubahan dan menitikberatkan pada 

hubungan interpersonal.45 Selain itu, Dubrin dalam Wulpiah menjelaskan tiga 

poin gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan yang terjadi pada umumnya, 

yaitu :  

1. Nilai ukur kepemimpinan perempuan berorientasi pada produksi dan hasil. 

Sedangkan nilai ukur kepemimpinan laki-laki berorientasi pada 

perencanaan dan visi  

                                                 
45 Psga et al., “Menelaah Kepemimpinan Perempuan Di Pondok Pesantren Al- Islam Kemuja.” 
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2. Perempuan memiliki intensitas gerak dan ekspresi emosional lebih tinggi 

sehingga mampu membangkitkan antusiasme kerja 

3. Pemimpin perempuan menggunakan relationship orientation, sedangkan 

pemimpin laki-laki menggunakan task orientation. Hal ini menggambarkan 

bahwa layaknya seorang pemimpin yang memiliki kesetiakawanan, 

bersahabat, saling percaya, dan menjaga kehangatan dengan bawahanya 

dalam bekerja.46 

Kepemimpinan perempuan dari intrepretasi pemahaman Al-Qur’an dan 

hadist menuai pro-kontra. Ada ulama yang melarang keras kepemimpinan 

perempuan, ada juga yang  menposisikan kedudukan perempuan sejajar dengan 

laki-laki. Mengutip dari artikel Siti Wuriyan terkait beberapa ayat Al-Qur’an 

yang menjelaskan manusia sebagai pemimpin atau khalifah  tanpa memandang 

jenis kelamin.47 Diantaranya yaitu : 

QS. Fathir [35] : 39  

 ِۚ ۡرضِّ
َ
ئَِّف ِفِّ ٱأۡل

َٰٓ ِّي َجَعلَُكۡم َخلَ ۥۖ َوََل يَزِّيُد َفَمن َكَفَر َفعَ ُهَو ٱَّلا لَۡيهِّ ُكۡفُرهُ

َٰفِّرِّيَن ُكۡفرُ   َمۡقٗتاۖ َوََل يَزِّيُد ٱۡلَك
ِّهِّۡم إَِّلا َٰفِّرِّيَن ُكۡفرُُهۡم عِّنَد َرّب    ُهۡم إَِّلا َخَساَراٱۡلَك

Artinya : “Dialah yang menjadikan kamu semua pemimpin (Khalifah) di 

muka bumi. Barang siapa kafir, maka (akibat) kekafiranya akan menimpa 

dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah 

kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya 

akan menambah kerugian mereka belaka” 

                                                 
46 Psga et al. 
47 Wuriyan, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pada KOPRI (KORPS 

PMII Putri) Wilayah Lampung.” 
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QS. Al-Hujurat [49] : 13 

 َٰٓ ْْۚ يَ ََعاَرفُوٓا َِّل ِلِّ نََثَٰ وََجَعۡلَنَُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئ
ُ
َها ٱنلااُس إِّناا َخلَۡقَنَُٰكم ّمِّن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
أ

ۡكَرَمُكۡم عِّن
َ
َ َعلِّيٌم َخبِّير إِّنا أ َُٰكۡمْۚ إِّنا ٱّللا ۡتَقى

َ
ِّ أ  َد ٱّللا

“Hai manusia kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan 

perempuan, dan kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, 

supaya  kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa….”   

QS. Al-Imran [3] : 195  

ّّنِّ ََلٓ 
َ
ٰۖ فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ نََثَٰ

ُ
ۡو أ
َ
َٰمِّٖل ّمِّنُكم ّمِّن َذَكٍر أ يُع َعَمَل َع ضِّ

ُ
 أ

 
ُ
 مِّن دَِّيَٰرِّهِّۡم َوأ

ْ ۡخرُِّجوا
ُ
ْ َوأ ِّيَن َهاَجُروا  ِفِّ َسبِّيِلِّ َبۡعُضُكم ّمِّۢن َبۡعٖضٰۖ فَٱَّلا

ْ وذُوا

 ِّ َكّفَِّرنا َعۡنُهۡم َسّ
ُ
ََٰتلُواْ َوقُتِّلُواْ أَل َٰٖت َوَق لَناُهۡم َجنا ۡدخِّ

ُ
ِّهِّۡم َوأَل رِّي مِّن ََتۡتَِّها َتۡ ٔ َٔات

ُ عِّنَدهُۥ ُحۡسُن ٱثلاَوابِّ  ِّْۚ َوٱّللا نَۡهَُٰر ثََواٗبا ّمِّۡن عِّندِّ ٱّللا
َ
 ٱأۡل

Artinya : “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonanya (dengan 

berfirman), “sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal 

diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu 

adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah yang 

diusir dari kampung halamnaya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang 

dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka, dan pasti Aku 

masukkan mereka ke dalam surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya, 

sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”   
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QS. Al Ghafir [40]: 40 

ِّئَٗة فَََل ُُيَۡزىَٰٓ إَِّلا مِّۡثلََهاۖ َوَمۡن عَ  نََثَٰ وَُهَو َمۡن َعمَِّل َسّي
ُ
ۡو أ
َ
مَِّل َصَٰلِّٗحا ّمِّن َذَكٍر أ

َساٖب   َِّغۡيِّ حِّ ئَِّك يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَناَة يُۡرزَقُوَن فِّيَها ب
َٰٓ ْولَ
ُ
 ُمۡؤمِّنر فَأ

Artinya : “Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka akan dibalas 

sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan 

kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan 

beriman maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki didalamnya tidak 

terhingga” 

QS. At Taubah [9] : 71  

 َ ۡولِّ
َ
ِّٱلَۡمۡعُروفِّ َوَيۡنَهۡوَن َعنِّ َوٱلُۡمۡؤمُِّنوَن َوٱلُۡمۡؤمَِّنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
آُء َبۡعٖضِۚ يَأ

ئَِّك 
َٰٓ ْولَ
ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسوََلُ يُعوَن ٱّللا ةَ َويُطِّ َكوَٰ ةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزا لَوَٰ ٱلُۡمنَكرِّ َوُيقِّيُموَن ٱلصا

 َ ُۗ إِّنا ٱّللا ُ   َعزِّيٌز َحكِّيمر َسَيََۡحُُهُم ٱّللا

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan 

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 

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

itu akan diberi rahmat oleh Alloh; sesungguhnya Alloh Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” 

Kutipan ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan secara gamblang terkait 

kedudukan laki-laki dan perempuan. Hal ini mengikis persepsi tentang 

perbedaan gender. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya kesamaan hak 

antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan.  
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Perspektif Fatima Mernissi dalam Zakiyatus Syarifah menyebutkan bahwa 

adanya ketidak setaraan gender bagi perempuan dalam Islam dunia terletak pada 

banyaknya perawi palsu yang berdiri diatas berbagai kepentingan.48 Terbukanya 

kesempatan dan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan akan 

mewujudkan kesetaraan gender yang semestinya.  

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Husein Muhammad menyebutkan 

syariat Islam berdiri diatas kepentingan manusia dengan tujuan-tujuanya secara 

universal, diantaranya yaitu: keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, dan 

kerahmatan. Hal tersebut menjadi substansi dalam mendasari setiap 

permasalahan fiqh.49 Al-Ghazali dalam Husein Muhammad menjelaskan lebih 

lanjut terkait kemaslahatan dalam kitabnya yang berjudul Al-Mustashfa min 

‘Ilma al-Ushul sebagai lima aspek, yaitu : agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-

nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), serta harta benda (hifzh al-

mal). Bagi yang menjaga kelima aspek tersebut merupakan kemaslahatan, dan 

bagi yang mengabaikan merupakan suatu kerusakan (mafsadah).50 Pernyataan 

tersebut menggambarkan bahwa agama Islam memiliki sifat humanisme 

universal yang menjunjung tinggi atas keadilan, merahmati, egalitarian, dan 

demokratis seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang sejajar dan sederajat. 

Segala tindak dikriminatif terhadap suku, ras, golongan, gender, etnis tidak 

dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan hak manusia secara 

universal.    

Mayoraitas ahli fiqh  menyatakan bahwa politik yang didalamnya 

                                                 
48 Syarifah, Arifin, and Wulandari, “Feminim -Transformational : Types of Women ’ s Leadership in 

Adiwiyata School Development at SDN Bhayangkara Yogyakarta.” Hal. 192 
49 K.H. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, ed. Faqihuddin Abdul Yudi dan Kodir, III (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2020). Hal. 273 
50 Ibid., Hal. 274 
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menyangkut tentang pengambilan keputusan yang mengikat (al-wilayah al 

mulzimah) terkait masyarakat luas tidak bisa dilakukan secara sama.51 Seperti 

halnya fatwa yang dikeluarkan oleh Universitas Al-Azhar Kairo dalam Husein 

Muhammad : 

“Syariat Islam melarang perempuan menduduki jabatan-jabatan yang 

meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Adapun yang dimaksud 

kekuasaan umum adalah kekuasaan dalam memutuskan/memaksa (as-

sulthah al mulzimah) dalam urusan-urusan kemsyarakatan (al-jama’ah) 

seperti kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan kehakiman, serta 

kekuasaan melaksanakan undang-undang.”52 

 

   Malik bin Anas, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal menjelaskan jabatan 

seorang hakim atau pemimpin harus dipegang oleh seorang laki-laki. Karena 

hakim harus menghadiri sidang terbuka yang didalamnya bercampur antara laki-

laki dan permpuan. Hal ini dinilai akan menimbulkan fitnah. Selain itu 

penentuan seorang hakim sangat mepertimbangkan sisi kecerdasan akal. 

Sedangkan perempuan dinilai memiliki kapasitas kecerdasan jauh dibawah laki-

laki.  Pendapat ini diperkuat dari fakta sejarah bahwa zaman rosul dan khulafaur 

rasyidin tidak pernah memberikan kursi kekuasaan terhadap perempuan.53 

Hanafi dan Ibnu Hazm Al-Zhahiri mengemukakan bahwasanya laki-laki 

bukan menjadi syarat mutlak dalam kursi kekuasaan kehakiman. Perempuan 

dapat turut serta menjadi hakim, namun tidak untuk mengadili permasalahan 

pidana berat (hudud dan qishas). Karena perempuan hanya menempati sebagai 

saksi. Hakim yang dimaksud bukanlah penguasan, melainkan penyampai hukum 

agama (fatwa hukum).54 Golongan ini menolak posisi perempuan yang menjabat 

                                                 
51 Muhammad, Fiqh Perempuan. 
52 Muhammad. hal. 276 
53 Asy-Syirbini Al-Khathib, Mughni Al-Muhtaj (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-’Arabi, n.d.). Hal. 375 
54 Alaudin Abu Bakar Ibnu Mas’ud ibnu Ahmad Al Kasani, Bada’i Ash-Shana’i Fi Tartib Asy-Syara’i 

(Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, n.d.). Juz VII, Hal. 3 
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di kursi yudikatif, dengan memperkuat bukti bahwasanya pada zaman Umar Bin 

Khatab  pernah memberikan tugas kepada perempuan di posisi bendahara pasar.   

Perkembangan kebudayaan menghadirkan realitas sosial dan sejarah 

modern tentang kedudukan perempuan dalam dunia kepemimpinan, dan  doktrin 

perempuan secara fitrah dan kodrati. Dialektika sosial mengawal pergerakan 

kerangka berpikir masyarakat untuk menerima kenyataan akan terkikisnya 

konteks patriarkal. Sejumlah perempuan dengan kemampuan dan intelektualnya 

membuktikan bahwasan ia mampu dan sukses untuk terjun dalam ranah 

kepemimpinan. 

Abdul Qadir Abu Faris dalam Husein Muhammad menjelaskan adanya 

dua kaidah hukum yang disepakati oleh para ahli terkait esensi kepemimpinan. 

Diantaranya yaitu : al-hukm yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman (hukum 

bergerak menurut illat/kausalitasnya), la yunkaru tagahyyur al-ahkam bi 

tagahuyyur al-ahwal wa al-azminah  (tidak dipungkiri bahwa hukum berubah 

karena perubahan zamanya).55 

Sebagaimana pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengutip perkataan 

Ibnu Aqil, yaitu :56 

ََلحِّ  قَْرَب إََِّل الصا
َ
َياَسُة َما ََكَن فِّْعًَل يَُكْوُن َمَعُه انلااُس أ بَْعَد َعنِّ الَفَسادِّ  ,الّسِّ

َ
 ,َوأ

ِّهِّ وَْحٌ  َم َوََل نََزَل ب
 ِإَوْن لَْم يََضْعُه الراًسْوُل َصِلا اّلُل َعلَيْهِّ وََسلا

“Dalam urusan-urusan politik yang diperlukan adlah cara-cara yang dapat 

mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan serta 

menjauhkan mereka dari kerusakan /kebinasaan, meskipun cara-cara tersebut 

                                                 
55 Muhammad, Fiqh Perempuan. hal. 291 
56 Muhammad. Hal.291 
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tidak pernah dilakukan oleh Rasullullah SAW dan tidak ada dalam aturan wahyu 

Tuhan.” 

Quraish shihab dalam Wartini menyebutkan jika perempuan dituntut untuk 

belajar dan meningkatkan kualitas diri dalam mempengaruhi orang lain dengan 

argumentasi ilmiah dan logis, maka kepemimpinan perempuan memiliki dua 

keunggulan, yaitu berdasar perasaan halus yang mampu menyentuh kalbu, serta 

argumentasinya yang kuat sehingga dapat terwujudnya kepemimpinan yang 

sehat.57 

Dari penjelasan diatas, ditarik kesimpulan bahwasanya Islam tidak 

membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki. Keduanya memiliki 

kesetaraan di mata Alloh yang telah dijelaskan oleh Al-Qur’an dan Hadits. 

Dalam hal kepemimpinan, pempuan juga memiliki andil didalamnya dengan 

mempertimbangkan hal-hal yang tidak melawan syariat Islam.  

Di Indonesia sendiri, pandangan kepemimpinan perempuan yang ditilik 

dari kacamata gender sudah menjadi perhatian sejak lama. Paradigma ini 

nyatanya mampu mengalahkan pola interaksi pemerintah dalam memaknai 

perempuan, terlebih dalam hal pembangunan bangsa.58  

Di Indonesia melalui musyawarah nasional Alim Nahdatul Ulama Pada 

17-21 November 1997, membuat sebuah statement tentang kedudukan 

perempuan yang dicantum dalam keputusan Nomor 004/Munas/11/1997 yang 

didalamnya mengakui bahwasanya potret budaya patriarki masih mendominasi, 

sehingga mendiskriminasi ruang gerak perempuan. Sedangkan Islam telah 

memberikan hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana yang 

                                                 
57 Anik Wartini, “Tafsir Feminis M . Quraish Shihab :,” Palastren 6, no. 2 (2013): 473–94. 
58 Arief Subhan, Citra Perempuan Dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan (Jakarta: Pt Gramedia 

Pustaka Utama, 2003). 
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ditetapkan dalam Al-Qur’an dan juga hadits.59 Dengan adanya keputusan 

tersebut, perempuan mempunyai landasan yuridis untuk terjun berpartisipasi 

kedalam lembaga organisasi, bahkan badan otonom. Perempuan bisa lebih 

percaya diri untuk melenggangkan karirnya. Meskipun pencetus keputusan itu 

dari pihak NU, namun kepurusan itu diklaim banyak perempuan diluar 

kelembagaan NU sebagai sandaran untuk terjun dalam ruang publik.  

Pada masa itu politik uang juga sangat mendominasi dalam perseteruan 

untuk mendapatkan kursi kepemimpinan. Setiap calon tidak tanggung-tanggung 

untuk menggelontorkan dana demi menarik perhatian masa. Bahkan politik 

uang seolah menjadi penentu dalam menetapkan calon pemimpin. Jika sirkulasi 

politik seperti ini, maka kemungkinan mendapatkan pemimpin yang berkualitas 

akan semakin sempit dan mustahil. Terlebih untuk posisi perempuan yang 

sebelumnya tak memiliki daya dimuka umum.  

Untuk menanggulangi terjadinya ketimpangan dalam menentukan 

pemimpin, perlu adanya strategi untuk membangun pondasi dengan 

menentukan beberapa kriteria, dengan meninjau dari latarbelakang seperti 

pendidikan, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu peninjauan 

terhadap hukum yang bertentangan dengan keadilan gender akan menjadi salah 

satu kesempatan untuk perempuan bisa maju menduduki kursi jabatan. Selain 

itu, pemahaman akan pendidikan haruslah masif digalakan dengan perantara 

organisasi masyarakat sipil yang independen. Selanjutnya, ruang partisipasi 

perempuan dalam publik harusnya lebih dikritisi untuk mendapatkan pemimpin 

yang memiliki perspektif dan kepedulian terhadap masyarakat. Beberapa hal 

                                                 
59 Maria Ulfah Anshor, “Tantangan Kepemimpinan Perempuan Di Tingkat Lokal,” Yinyang: Jurnal Studi 

Islam, Gender Dan Anak 3, no. 1 (2008): 81–88. 
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tersebut bisa membuka ruang gerak perempuan untuk mengeksplorasi 

kemampuanya terjun kedalam ranah organisasi. 

Menurut Brain Tracy ada tujuh kualitas sebagai penunjang menjadi 

seorang pemimpin yang ideal, diantaranya yaitu : visi, keberanian, integritas, 

kerendahan hati, perencanaan startegis, fokus, dan kerjasama.60 Michael Porter 

menyebutkan lima poin kekuatan atau five forces yang harus diperhatikan 

pimpinan lembaga pendidikan untuk mempertahankan eksistensinya di era 

globalisasi. Diantaranya : persaingan antar lembaga pendidikan yang sudah ada 

(rivalry among existing instituion), ancaman dari lembaga pendidikan 

pendatang baru (threat of new entrant), ancaman dari lembaga pendidikan yang 

menawarkan jasa pendidikan pengganti (threat of substitute educations service), 

intensitas tawar-menawar masyrakat terhadap jasa pendidikan (bargaining 

power of suppliers), kekuatan tawar-menawar pelanggan jasa pendidikan 

(bargaining power of buyer).61  

Imam Machali dalam Abdul Haris mengungkapkan tiga hal peranan 

pemimpin. Diantaranya, yaitu: pertama, sebagai perintis (Path Finding) 

merupakan proses yang dimulai dengan perancangan tujuan, visi-misi, serta 

nilai-nilai organisasi. Kedua, sebagai penyelaras (Aligning) yaitu keterkaitan 

antara perencanaan sistem, proses, dan struktur. Ketiga, sebagai pemberdaya 

(Empowering) merupakan pemberdaya dalam membangun sumber daya 

manusia dengan mengungkap bakat, kemampuan, dan kreativitas untuk mampu 

mengerjakan tugas dengan prinsip yang telah disepakati.62 

                                                 
60 Brain Tracy, “The Seven Leadership Qualities of All Great Leader,” 2016, www.entrepreneur.com. 
61 Baharun, “Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan 

Islam.” Hal. 244 
62 Haris, “Kepemimpinan (Leadership) Dalam Pondok Pesantren, Madrasah Dan Sekolah (Tinjauan 

Manajemen).” Hal.52 
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Dalam kepemimpinanya, perempuan seringkali menemukan kendala 

atau hambatan yang dihadapi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Melly G Tan 

terkait hambatan kepemimpinan perempuan, yaitu : Pertama, Hambatan fisik. 

Hal ini tak lain karena fitrah perempuan sebagai mahluk untuk mengandung, 

melahirkan dan menyusui. Dengan adanya fitrah tersebut, ruang gerak 

kepemimpinan perempuan tidak leluasa. Kedua, Hambatan teologis dan sosial 

budaya. Doktrin bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Stereotip 

yang sudah mengakar dikalangan masyarakat sekitar menyebabkan peran 

perempuan dalam pergerakan kepemimpinanya terhambat. Perempuan seolah-

olah bekerja dan bersikap dibawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dianggap 

lemah, sedangkan laki-laki sebaliknya. Hal ini menyebabkan derajat laki-laki 

jauh diatasnya dalam pandangan kultural masyarakat. Ketiga, Hambatan sikap 

pandang. Hambatan ini lahir dengan adanya padangan dikotomistis yang 

beranggapan bahwa perempuan hanya bertugas dalam rumah, mengurus anak, 

melayani, dan mengerjakan tugas-tugas kerumahtanggaan lainya. Keempat, 

Hambatan historis. Kurang munculnya nama-nama tokoh perempuan dalam 

sejarah, seolah membenarkan akan  ketidakmampuan perempuan untuk 

berkiprah. 63 

Morrison dalam Nur Kholis mengemukakan adanya empat hal yang 

perlu diperhatikan sebagai kunci dalam kesuksesan perempuan dalam 

kepemimpinanya, yaitu: Pertama, be able (kemampuan). Perempuan harus  

yakin dan memahami akan posisinya sebagai pemimpin. Inisiatif dalam 

mengembangkan ketrampilan dan terus belajar dalam menggali kemampuan 

                                                 
63 Melly G Tan, Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan? (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991). 

Hal.16 
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diri. Kedua, be seen as able (dikenal memiliki kemampuan). Perempuan harus 

paham komposisi kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia akan mampu 

mengantisipasi permasalahan yang dihadapinya dengan kemampuan dan 

kompetensi yang dimilikinya guna sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. 

Ketiga, know what you want (memahami keinginan). Adanya kemauan dalam 

memahami kekurangan yang ada dalam dri dan mencoba menutupinya dengan 

menggali kompetensi. Keempat, help others to help (ajak orang lain untuk 

membantu). Dukungan orang lain sangat diperlukan seorang perempuan dalam 

mencapai tujuan bersama.64  

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan 

jika menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Afifah 

Afra, yaitu: tidak meninggalkan kewajibanya bertugas sebagai ibu, mendapat 

izin suami, tidak bekerja ditempat yang berbaur antara laki-laki dan perempuan, 

pekerjaanya tidak merusak kepribadian sebagai seorang muslimah, menjaga 

aurat dan kesucian.65  

Terlepas dari hambatan yang ada, posisi perempuan dalam jabatan 

kepemimpinan memiliki peluang lebih besar dalam kepemimpinan puncak. Hal 

ini dibuktikan dengan 1) Adanya perubahan norma pada tempat kerja dan 

peluang pengembangan untuk perempuan. selain itu 2) Kesetaraan gender 

dalam pekerjaan rumah tangga lebih dominan perempuan yang dibuktikan 

dengan kekuatan negoisasi perempuan yang lebih besar terkait keseimbangan 

pekerjaan rumah tangga. 3) Keefektifan dan banyaknya perempuan yang 

menjadi wirausaha.66 

                                                 
64 Kholis, “Perempuan Dalam Posisi Kepemimpinan Pendidikan.” Hal.10 
65 Afifah Afra, Panduan Amal Wanita Shalihah (Surakarta: Afra Publishing, 2008). Hal. 345 
66 Peter G Northouse, Kepemimpinan : Teori Dan Praktik (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Mediqa, 

2013). Hal.342 
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2. Manajemen Kinerja 

Untuk mewujudkan sistem yang sinergis dalam bekerja, perlu adanya tindak 

manajemen. Manajemen kinerja merupakan penggabungan dari kata manajemen dan 

kinerja. Dimana dalam mengatur kinerja karyawan dalam sebuah organisasi, perlu 

adanya manajemen yang merupakan suatu tahapan proses untuk mencapai tujuan.67  

Menurut Goerge R. Terry menyebutkan bahwa manajemen merupakan proses 

tindakan manusia yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian yang dilakukan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.68  Robert L. 

Trewathn dan M. Gene Newport dalam Misbahul Munir menyebutkan manajemen 

sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan 

kegiatan yang terjadi dalam organisasi demi tercapainya tujuan secara efektif dan 

efisien.69 James A.F Stoner dalam Nur Rohmah Hayati menjelaskan manajemen 

sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan 

terhadap usaha anggota dan pemberdayaan sumberdayaan sumberdaya organisasi 

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.70  

Andrew F. Sikula menjelaskan manajemen sebagai rangkaian aktivitas, dimana 

didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, 

pengarahan, pemotivasian, komunikasi, serta pengambilan keputusan dengan 

mengkoordinasikan antara pemimpin dan bawahan untuk mencapai tujuan yang efektif 

dan efisien.71 Kemudian Harold Koontz dan Cyril O’Donnel mendefinisikan 

manajemen sebagai suatu usaha dalam mencapai tujuan dengan koordinasi berdasarkan 

                                                 
67 M Abdullah Maruf, Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan, ed. Budi Rahmat Hakim (Sleman, 

Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). 
68 R terry Goerge, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). 
69 Misbahul Munir, Pengantar Ilmu Manajemen (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2018). 
70 Hayati, “Manajemen Pesantren Dalam Menghadapi Dunia Global.” 
71 Munir, Pengantar Ilmu Manajemen. 
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perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, serta pengendalian.72 Dari 

beberapa pengertian manajemen diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

serta pengawasan dalam merealisasikan tujuan organisasi secara efisien dan efektif, 

dengan melibatkan beberapa sumberdaya organisasi.  

Wirawan menyebut kinerja merupakan singkatan dari Kinetika Energi Kerja atau 

dalam bahasa inggris disebut sebagai performance, merupakan usaha yang dihasilkan 

dari indikator-indikator pekerjaan dalam waktu tertentu.73 Mulyadi Menjelaskan kinerja 

sebagai indikator keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah 

ditetapkan.74 Mahsun mendefiniskan kinerja sebagai gambaran atas pencapaian 

pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang 

telah direncanakan sebelumnya. Kinerja juga sering disebut sebagai sebuah prestasi dan 

keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugasnya.75 Dari definisi kinerja diatas, 

ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu usaha pencapaian seseorang dalam 

menyelesaikan tanggungjawabnya dalam bekerja sesuai dengan hasil yang diharapkan, 

mencakup beberapa indikator. 

Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat mengemukakan manajemen kinerja sebagai 

manajemen untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang efektif.76 Manajemen 

kinerja merupakan rangkaian pengelolaan kegiatan dalam lembaga atau organisasi demi 

terciptanya tujuan dan harapan yang telah ditetapkan. 

Eileen Elias mengungkapkan bahwa wanita mampu memberikan kualitas baik 

dalam lingkungan kerja. Diantaranya wanita menjadi pendengan yang empatik, 

                                                 
72 Munir. 
73 Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Jakarta: Salemba Empat, 2009). Hal.5 
74 Mulyadi, Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen (Jakarta: Salemba Empat, 2007). 
75 Mohammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2006). 
76 Akhmad Fauzi and Rusdi Hidayat Nugroho, Manajemen Kinerja (Surabaya: Airlangga University Press, 

2020). 
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bertindak sebagai ahli dalam membangun hubungan, menghargai kolaborasi, 

mendorong orang lain dalam mencapai potensi kemampuan maksimal mereka.77 

Dewasa ini persaingan eksistensi dalam mengembangkan dan mempertahankan 

mutu pada lembaga pendidikan dibutuhkan periapan yang matang. Terutama 

pembenahan dalam segi menejemen. Karen Seeker mengemukakan manajemen kinerja 

tepat guna Untuk meningkatkan competitive advantage pada lembaga pendidikan 

Islam, diantaranya yaitu: perencanaan, pembinaan, dan evaluasi.78 Perencanaan 

menjadi penentu tujuan dengan sasaran yang diperhitungkan secara matang dan tepat 

dalam mengambil langkah strategis. Hal ini menjadi titik awal seorang pemimpin dalam 

memulai proses kinerja. Persiapan kinerja dimulai dengan memilih pengadaan sumber 

daya manusia yang berkualitas sesuai dengan passion yang dibutuhkan.  Kemudian 

menyusun target yang akan dicapai. Robert Bacal menjelaskan beberapa poin yang 

perlu diperhatikan dalam merencanakan kinerja untuk menungkatkan competitive 

advantage di lembaga pendidikan Islam, diantaraya yaitu : a) Mengidentifikasi bantuan 

yang akan disediakan manajer/ pimpinan, b) Mengidentifikasi kendala yang menjadi 

penghambat dalam pencapaian serta strategi penanggulanganya, c) Mengembangkan 

pemahaman bersama tenang pentingnya relatif dari tugas kerja serta kewenanganya.79  

Pembinaan kinerja mencakup komunikasi dalam lingkungan kerja yang 

berlangsung secara terus-menerus oleh pimpinan lembaga dan seluruh komponenya. 

Komunikasi ini bisa berupa informasi mengenai perkembangan kemajuan kerja, 

permasalahan potensial, kendala yang tengah dihadapi, serta kemungkinan solusi untuk 

penyelesaianya. Pembinaan kerja dalam dunia pendidikan biasa di istilahkan dengan 

                                                 
77 Eileen Elias, “Lessons Learned from Women in Leadership Positions,” Work 59, no. 2 (2018): 175–81, 

https://doi.org/10.3233/WOR-172675. 
78 Karen Seeker R and Joe Wilson B, Planning Successfuk Employee Performance (Ter. Ramelan) (Jakarta: 

PPM, 2000). 
79 Robert Bacal, Performance Management (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001). Hal.64 
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kata up-grading, inservice training education atau penataran.80 Hal ini bertujuan agar 

menambah wawasan mutu pengetahuan, kecakapan dan pengalaman dalam 

menjalankan tugas. Pengembangan skill tersebut menjadi upaya profesionalitas 

individu dalam bertindak mengembangkan mutu lembaga. Sehingga tercipta 

peningkatan mutu secara universal.  

Evaluasi atau penilaian kinerja merupakan proses penentuan hasil dari upaya yang 

telah dicapai dari perencanaan sebelumnya sesuai dengan kriteria. Pada tahap ini kinerja 

akan dinilai dan dievaluasi.81 Penilaian kinerja dilakukan secara periodik dan sistematis 

sesuai dengan jabatan dan amanah yang dipegang. Stephen P. Robbins meneyebutkan 

tujuan adanya penilaian kerja, diantaranya : memberi pelatihan dan pengembangan 

yang dibutuhkan, sebagai kriteria dalam program seleksi dan pengembangan, 

memenuhi feed back terhadap anggota, memberi informasi tentang keputusan 

personalia, seperti: kenaikan jabatan, peringatan, atau pemberhentian.82 

Pengukuran kerja menjadi sebuah alat manajemen untuk meningkatkan kualitas 

pengembangan atas keberhasilan atau kegagalan dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi yang telah ditetapkan.83 Informasi tentang kinerja merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam mengevaluasi berjalanya proses kinerja yang telah dilakukan sejauh ini. 

Evaluasi kerja yang disertai dengan adanya penilaian kerja inilah yang menjadi 

barometer atas capaian kesusksesan sebuah lembaga atau organisasi.  

                                                 
80 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993). Hal.111 
81 Payaman J. Simanjuntak, Manajemen Dan Evaluasi Kinerja, 3rd ed. (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 

2011). Hal. 104 
82 Stephen P. Robbins, Essential Of Organization Behavior 5 (San Diego University,1999), Edisi Baha 

(Jakarta: Erlangga, 2002). Hal.258 
83 Dzulkifli, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Motivasi Disiplin Kerja Kompetensi Dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Direktorat Budidaya Dana Pascapanen Florikultura Pasar Minggu Jakarta 

Selatan.” 
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Henny Mintzberg dalam Andi Setiawan menjelaskan tentang peran pemimpin dalam 

meningkatkan kinerja atau manajemen dalam sebuah organisasi mencakup dalam 3 

peran utama dan dijabarkan menjadi 10 peranan pemimpin.84 Diantaranya yaitu : 

a. Peranan Hubungan Antar Pribadi (Interpersonal Role) 

Peranan ini digambarkan pada pemimpin yang berkaitan dengan 

hubungan antar pribadi. Peran ini berhubungan dengan segala kegiatan 

seremonial jabatan sebagai seorang pemimpin. Dengan ini, akses kontak 

dengan pihak luar tidak bisa langsung dan harus melalui pihak tertntu yang 

dipercaya. Peranan ini dibagi menjadi 3, yaitu :peranan sebagai tokoh 

(figurehead), peranan sebagai pemimpin (leader), peranan sebagai 

penghubung (liaison). 

b. Peranan Pengambilan Keputusan (Decisional Making) 

Peran ini melibatkan pemimpin untuk terlibat dalam proses pembuatan 

strategi. Pembuatan strategi ini dibuat secara signifikan dan saling 

berhubungan. Peranan pemimpin dalam pengambilan keputusan dibagi 

menjadi 4. yaitu : peranan sebagai wirausaha (entrepreneur), peranan sebagai 

pereda gangguan (disturbance handler), peranan sebagai pengalokasi sumber 

daya (resource allocator), peranan sebagai penegoisasi (enegosiator role). 

c. Peranan yang berhubungan dengan informasi (Informational Role) 

Peranan ini menuntut seorang pemimpin dalam membangun hubungan 

dengan pihak luar guna mendapatkan informasi diluar organisasi. Dalam hal 

ini pemimpin menampung segala informasi yang telah didapatkanya, 

kemudian dibagikan kepada karyawanya. Peran ini dibagi dalam 3, 

                                                 
84 Andi Setiawan and M. Djudi Mukzam, “Analisis Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan KKomitmen 

Organisasi Karyawan Pada PT. BAnk Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Malang, Kawi,” Administrasi 

Bisnis No.6, n.d., 10. 
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diantaranya : peranan sebagai pemonitor (monitor role), peranan sebagai 

pembagi informasi (disseminator role), peranan sebagai juru bicara 

(spokesman). 

 Efektivitas kepemimpinan pesantren dalam menggerakan internal management 

perlu memperhatikan bebapa hal, diantaranya yaitu: (1) memiliki komitmen secara 

konsisten pada proses yang berkualitas; (2) meningkatkan kinerja dan motivasi; (3) 

konsisten dalam memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran prioritas; (4) 

mengatur mekanisme pengawasan internal, evaluasi, sistem serta prosedur dalam 

pengambilan keputusan secara efisien; (5) pemanfaatan sumberdaya dan sumberdana 

secara optimal; (6) transparansi penggunaan dana dan akses informasi lebih luas.85 Dari 

kiat efektivitas tersebut, jika di implementasikan dengan baik maka akan tercipta 

manajemen pesantren secara optimal.  

                                                 
85 Sagala, “Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren.” Hal.221 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggali data secara mendalam tentang 

peran kepemimpinan perempuan pada manajemen kinerja pegawai di Pondok 

Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri, Yogyakarta. Penelitian kulitatif 

mengungkap realitas dengan menemukan makna yang terkandung dalam 

permasalahan penelitian, sehingga melahirkan gagasan baru, sedangkan peneliti 

menyesuaikan permasalahan dengan kenyataan di lapangan.86 Menurut 

Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggali 

informasi dari beberapa narasumber terkait permasalahan penelitian.87 Patton 

mengungkapkan penelitian kualitatif sebagai penelitian untuk memahami 

fenomena yang terjadi pada peristiwa secara ilmiah. Data ilmiah menjadi konsep 

utama pada penelitian yang diperoleh dari subjek penelitian.88 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif 

dimaksudkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan dengan 

variabel yang terjadi dengan mengumpulkan informasi atas peristiwa yang 

terjadi. Penerapan deskriptif kualitatif pada penelitian ini ada pada gambaran 

secara deskriptif terkait dengan manajemen kinerja yang dibangun oleh 

kepemimpinan perempuan dalam pondok pesantren dengan pendekatan 

penelitian studi kasus. Menurut Licoln pendekatan studi kasus dilakukan secara 

intensif dengan tujuan menyelidiki peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 

                                                 
86 Rinduan Zain, “Paradigma Penelitian (Dipresentasikan Ketika Kuliah Metodologi Penelitian)” (FITK 

UIN Sunan Kalijaga, 2019), https://elearning.ncie.or.id/. 
87 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Bandung: Alfabeta, Bandung, 2015). 
88 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2016). 
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tertentu.89  Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi yang 

mendalam dan fokus pada manajemen kinerja yang dibangun oleh 

kepemimpinan perempuan dalam Pondok Pesantren Bin Baz Putri, Yogyakarta. 

2. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz putri, 

Yogyakarta. Berlokasi di Jalan Wonosari KM 10, Karanggayam, Sitimulyo, 

Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal dengan proses observasi, 

serta wawancara dengan narasumber.  

 Peneliti mengambil lokasi penelitian di pondok Pesantren ini karena 

pondok pesantren ini dikelola dan dikepalai oleh seorang perempuan atau 

ustadzah yang menggerakan anggotanya dalam berkinerja. Seperti pondok 

pesantren pada umumnya, kepemimpinan secara turun temurun sudah menjadi 

hal lumrah, begitupun di pondok ini. Pemimpin atau mudiroh pondok putri 

merupakan anak dari kiai atau ustadz yang merupakan pemilik yayasan. Namun, 

jauh dari persoalan kepemimpinan hierarki, mudhiroh sejauh ini mampu untuk 

mempertahankan eksistensinya, terutama bersaing dalam menjaga kualitas 

peserta didik di pondok putri yang  nyatanya tidak kalah dengan pondok putra 

yang dipimpin oleh seorang laki-laki atau ustadz. Hal ini menarik untuk diteliti.  

3. Subyek Penelitian 

Populasi Penelitian tentang peran kepemimpinan perempuan pada 

manajemen kinerja karyawan di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri, 

Yogyakarta adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan pemimpin 

Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri atau yang biasa disebut 

                                                 
89 Ahmadi. 
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mudhiroh. Informan dipilih melalui teknik non Probability Sampling  

berdasarkan faktor 3M (mengetahui, mengalami, dan memahami). Mudhiroh 

membawahi seluruh jajaran lembaga pendidikan putri yang meliputi : daycare 

(RA), PAUD, TK, SU (Salafiyah Ula), SW (Salafiyah Wustho’), MA (Madrasah 

Aliyah), serta STITMA (Sekolah Tinggi Ilmu Madani)  dan STIKES Madani 

putri.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Wawancara 

Untuk menggali data, penelitian ini menggunakan metodhe In-depth 

Interview atau wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi 

secara mendasar dan spesifik. Wawancara dilakukan dengan narasumber 

yang dianggap mengetahui, memahami, dan mengalami subjek penelitian 

guna menggali informasi. Model wawancara ini tidak terstruktur, namun 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dengan get in get long  yang membaur dengan informan layaknya sudah 

mengenal lama, sehingga informasi yang dibutuhkan lebih mudah untuk 

didapatkan. Selain itu, teknik pengambilan sample pada penelitian ini 

menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu cara pengambilan sample 

berdasarkan pada tujuan penelitian, dan berada dalam lingkup subjek yang 

tengah diteliti.90  Pada penelitian terdapat lima informan, guna menjelaskan 

kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan.91  Adapun daftar informan 

sebagai berikut : 

                                                 
90 Zain, “Paradigma Penelitian (Dipresentasikan Ketika Kuliah Metodologi Penelitian).” 
91 Ade Heryana, “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,” Sistem Informasi 
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Tabel 3: Daftar Informan 

No Nama Jabatan 

1 Ustadzah NU Mudhiroh ICBB Putri 

2 Ustadzah S 

WaKa Kesekretariatan pondok 

putri 

3 Ustadzah ZM WaKa Kurikulum diniyah 

4 Ustadzah IK Waka kepesantrenan SW 

5 Ustadzah AD 

Bagian Administrasi Kantor 

Mudhiroh 

 

b. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati 

lapangan, serta mencatat fenomena terhadap kegiatan yang berlangsung 

ketika penelitian.92 Observasi dilakukan untuk mendeskripsikan objek 

penelitian, respon terhadap objek, serta makna peristiwa yang ada dalam 

penelitian dari berbagai sudut pandang.93 Observasi dilakukan dengan 

pengamatan secara komprehensif dan mencatat hal-hal penting yang 

ditemui selama penelitian.  

Observasi pada penelitian ini, peneliti memperoleh data terkait sejauh 

mana implementasi peran kepemimpinan perempuan pada manajemen 

kinerja yang sudah berjalan. Observasi dilakukan dengan mengamati 

kepuasan karyawan terhadap manajemen kinerja yang telah dilakukan 

                                                 
92 Nana Syaodih Sukamadinata, Metodhe Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013). 
93 Haris Herdiyansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010). 
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mudhiroh pondok, data dari mudhiroh terkait rancangan manajemen kinerja 

yang telah terlaksana dan beberapa kendala. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan berkas berupa tulisan, gambar, ataupun karya.94 

Dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam analisis, yang berupa: 

surat, foto, arsip, catatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya 

dokumentasi, akan menjadi pelengkap serta penguat data dalam penelitian. 

Dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari transcript hasil 

wawancara serta data lainya yang diperoleh dari dokumen yang berasal dari 

bagian adminitrasi kantor mudhiroh  Pondok Pesantren Islamic Centre Bin 

Baz Putri Yogyakarta. Dokumen tersebut berupa : dokumen data karyawan 

yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan pondok, data peserta 

didik, dokumen profil dan sejarah pondok, dokumen sarpras pondok.  

5. Tehnik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Adapun tahapan dalam 

mereduksi data diproses melalui metodhe transkip, coding, grouping, comparing 

and contrasting yang telah didapatkan dari lapangan.  

a. Transkip merupakan proses penulisan apa adanya dari hasil wawancara 

dan observasi. Transkip dilakukan dengan mengetik data secara apa 

adanya berdasarkan pertanyaan yang diajukan peneliti atas jawaban dari 

responden. 

                                                 
94 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta.,” Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta., no. April 2015 (2012): 31–46, 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
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b. Coding  merupakan proses memberikan label atas jawaban responden, 

atau penemuan yang ditemukan selama observasi dengan memberikan 

label berupa tema yang berhubungan dengan variable penelitian.  

c. Grouping merupakan proses pengelompokan hasil penelitian sesuai 

dengan label tema yang ditentukan. Hasil wawancara dan observasi 

dikelompokan atau diklasifikasikan sesuai dengan label variabel yang 

telah dilakukan pada tahap coding. 

d. Comparing and contrasting  merupakan proses menarasikan kembali hasil 

penelitian sesuai dengan label, dengan memberikan penjelasan atas 

persamaan dan perbedaan hasil penelitian yang ditemukan dengan 

argumen peneliti.95 

6. Teknik Keabsahan Data 

Proses validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk 

menguji data yang telah diperoleh pada saat penelitian. Triangulasi digunakan 

untuk mengkaji fenomena di lapangan berdasarkan berbagai sudut pandang dan 

perspektif yang berbeda untuk memperoleh kebenaran.96 

Ada beberapa metodhe triangulasi, namun pada penelitian ini triangulasi 

yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data 

merupakan metodhe membandingkan data dengan mengecek data melalui 

beberapa sumber, yang kemudian dideskripsikan, dikategorikan dan 

dispesifikasikan, serta disimpulkan.97 

                                                 
95 Rinduan Zain, “Olah Data Kualitatif,” https://elearning.ncie.or.id/, accessed April 2, 2021, 

https://elearning.ncie.or.id/. 
96 Mudjia Rahardjo, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” https://www.uin-

malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html, n.d. Diakses paada 29 Maret 2021 
97 Sugiyono, “Metod. Penelit. Kuantitatif, Kualitatif Dan R D.BandungAlfabeta.” 
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Triangulasi sumber sebagaimana yang ada pada halaman 56 dan 57, dimana 

hasil wawancara responden 1 dan responden lainya saling mengkonfirmasi terkait 

kemampuan dan kelayakan mudhiroh untuk menjadi seorang pemimpin 

meskipun anak dan keturunan dari pendiri pondok.  

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan berisi tentang gambaran sistematika yang 

memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan penelitian. Sistematika 

pembahasan terdiri dari empat bab, yaitu: 

BAB 1 : PENDAHULUAN  

 Pada bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tela’ah pustaka,serta sistematika pembahasan. Latar belakang membahas 

masalah penelitian, yaitu peran kepemimpinan perempuan terhadap manajemen 

kinerja. Permasalahan ini perlu untuk diteliti karena peran kepemimpinan perempuan 

dirasa sangat penting, mengingat seorang pemimpin adalah pemangku utama 

berjalanya manajemen kinerja. Rumusan masalah membahas tentang pertanyaan 

berkaitan dengan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah.  Tujuan penelitian 

dan kegunaan penelitian membahas tujuan dilaksanakanya penelitian serta fungsi dari 

terlaksananya penelitian.. Tela’ah pustaka mencakup literature review  terkait dengan 

topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian , serta perbedaan yang terkandung 

didalam penelitian terdahulu, dan penelitian yang akan berlangsung. Sistematika 

pembahasan mencakup struktur pembahasan yang dituangkan dalam penelitian skripsi. 

Dalam pembahasan ini, memuat teori penunjang keberhasilan penelitian, metodhe 

penelitian guna mengungkap kebernaran dalam permaslahan yang diangkat dalam 

penelitian.  
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 BAB 2 : GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini membahas profil dari objek penelitian, yang mencakup visi-misi, 

tempat, sejarah, serta struktur organisasi Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz 

Putri, Yogyakarta. 

BAB 3 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini membahas hasil penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang 

tercantum dalam rumusan masalah, diantaranya yaitu bagaimana implementasi 

kepemimpinan perempuan di Pondok Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri, 

Yogyakarta, apa hambatan kepemimpinan perempuan pada manajemen kinerja di 

Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri, Yogyakarta. Bagaimana peran 

kepemimpinan perempuan dalam menciptakan manajemen kinerja di Pondok Pesantren 

Islamic Centre Bin Baz Putri, Yogyakarta.  

BAB 4 : PENUTUP  

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di lapangan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kepemimpinan perempuan di Pondok pesantren Islamic Centre Bin Baz putri 

belum lama mengalami masa transisi kepempinan. Meskipun masa jabatan yang 

diemban masing terbilang baru, dan menyebabkan sistem yang ada belum stabil. 

Namun mudiroh dianggap mampu dan berkompeten karena telah banyak 

memberikan perubahan, terutama dalam segi manajemen. hal ini dibuktikan 

dengan mulai dibenahi dan diterapkanya sistem manajemen dengan perencanan, 

pembinaan kerja, serta evaluasi.  Dimulai dengan menata ulang SDM yang 

didukung dengan dihadirkanya beberapa pelatihan untuk menunjang 

kemampuan guru dan karyawan, monitoring dan evaluasi kinerja melalui 

laporan harian dan laporan bulanan, serta pemberian reward bagi ustadzah dan 

karyawan yang memiliki nilai etos kerja tinggi. 

2. Faktor pendukung dalam kepemimpinan seorang mudiroh datang dari dukungan 

penuh suami, anak dan juga keluarga besar. Hambatan yang dialami mudiroh 

sebagai pemimpin Pondok pesantren Islamic Centre Bin Baz putri yaitu kurang 

efektif dan efisien dalam membagi waktu untuk mengurus anak dan 

menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.  

B. SARAN 

Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi untuk penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan untuk 

lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan cangkupan variabel yang berbeda 
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seperti : kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya manusia, budaya 

organisasi, manajemen pesantren dan hal lainya. Obyek penelitian dapat diperluas, 

tidak hanya pada lingkup pesantren, namun juga meliputi : Kelompok Belajar,  

Raudhatul Athfal, dan Salafiyah Ula yang masih dalam naungan mudiroh sehingga akan 

didapatkan hasil yang lebih baik.   

C. PENUTUP 

Semoga penelitian “Peran Kepemimpinan Perempuan pada Manajemen Kinerja 

di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri Yogyakarta” dapat memberikan 

kontribusi berupa manfaat dan masukan untuk membangun manajemen kinerja di  

Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Putri Yogyakarta. Peneliti juga ingin 

menyampaikan permohonan maaf akan segala kesalahan kata dalam penulisan skripsi 

ini. 
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