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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan
1
. Mulyasa 

mengungkapkan kepala sekolah bertanggung jawab atas menajemen 

pendidikan secara mikro, yang langsung berkaitan dengan proses 

pembelajaran di sekolah
2
. Ini bisa dilihat di Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 

1990 yang berbunyi: ”Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelengaraan kegiatan pendidikan, admnistrasi sekolah, pembinaan 

tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana”
3
. 

Tuntutan tugas kepala sekolah yang kompleks menghendaki dukungan 

kinerja yang efektif dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi ( IPTEK), seni dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di 

lingkungan sekolah cenderung maju semakin pesat, sehingga menuntut 

penguasaan IPTEK dan seni budaya secara profesional oleh kepala 

sekolah. Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah dihadapkan pada 

tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, 

terencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan.   

                                                           
1
 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung:2007), hal.24 

2
 Ibid., hal.25 

3
 Hukum Online, diakses pada tanggal 30 Mei 2013 dari http://www.hukumonline.com  
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Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus 

mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai educator, manager, 

administration and supervisor (EMAS)
4
. Peran ini hubungannya antara 

kepala sekolah dengan tenaga kependidikan, seperti guru, staff tata usaha, 

pegawai perpustakaan dan sebaginya. 

Menjadi kepala sekolah bukanlah hal yang mudah. Kepala sekolah 

pada dasarnya memiliki jam kerja yang lebih panjang dari pada jam kantor 

lainnya. Jam kantor yang panjang masih ditambah dengan persiapan 

mengajar untuk hari berikutnya dan tugas-tugas terhadap siswa yang harus 

diselesaikan. Kepala sekolah perlu membuat siasat bagaimana seluruh 

komunitas sekolah memiliki motivasi, daya tahan dan energi ruhaniah 

yang kokoh untuk menuju sekolah unggul
5
.  

Berkaca dari kondisi seperti ini, tentunya melahirkan suatu paradigma 

bahwasanya kepala sekolah harus memiliki kekuatan lahir batin, kuat 

secara fisik maupun psikologis. Memiliki intelektualitas yang sangat tinggi 

daripada semua komponen yang ada di sekolah, emosional yang lebih 

stabil dari pada yang lainnya.  

Citra yang berkembang di masyarakat  adalah bahwa laki-laki lebih 

banyak menjadi kepala sekolah daripada perempuan. Perbedaan emosional 

dan intelektual yang dimiliki laki-laki dengan perempuan menjadi salah 

satu pertimbangan khusus dari para pemegang kekuasaan dan animo 

                                                           
4
 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung:2007), hal. 98  atau lihat 

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah 
5
 Thobroni, Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas ( 

Malang: 2008), hal. 161 
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sebagian besar para pelaku pendidikan untuk memutuskan laki-laki 

sebagai pemangku jabatan kepala sekolah pada sebagian besar lembaga 

pendidikan di Indonesia.  

Perbedaan dalam fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan 

juga menjadi alasan mengapa kepala sekolah haruslah seorang laki-laki 

dan tidak perempuan. Salah satunya adalah seperti yang disinyalir oleh 

Unger, yang menyatakan bahwa sifat-sifat feminim itu murni milik 

perempuan, dan perempuan tidaklah memiliki karakter maskulin 

sebagaimana laki-laki serta menyatakan bahwasanya keadaan intelektual 

dan emosional perempuan di bawah laki-laki
6
. 

Pemikiran Unger tidaklah sepenuhnya benar. Ada beberapa hal perlu 

dikritisi dan ditinjau kembali, bahkan pada saat tertentu justru malah bisa 

terjadi yang sebaliknya.  

Analisis Unger yang seperti ini seakan-akan menuju pada sebuah 

kesimpulan bahwa kepala sekolah itu haruslah laki-laki. Tugas-tugas 

kepala sekolah yang begitu berat dan melelahkan, seolah-olah hanya laki-

laki yang bisa mengerjakannya dan perempuan tidak. 

Ketidakadilan dalam pemberian posisi dan peran ini salah satunya 

disebabkan oleh sistem patriarkhi
7
, yang menggambarkan dominasi laki-

laki atas perempuan dan anak. Dominasi ini bermula pada keluarga dan 

berlanjut pada semua lingkup kemasyarakatan. Patriarkhi adalah konsep 

bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam 

                                                           
6
 Sugiarti, Tri Sakti Handayani, Konsep dan Teknik Penelitian Gender ( rev. ed. 

Malang:UMM Press, 2006), hal. 8 
7
 Ibid,. hal. 11 
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masyarakat, pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan 

kesehatan, iklan, agama dan lain sebagainya. 

Faktanya sekarang adalah dalam hal kepemimpinan kepala sekolah, 

tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan 

hanyalah kualitas dari laki-laki dan perempuan. Berbekal dengan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk 

perempuan, mereka mempunyai hak-hak untuk bekerja dan memiliki 

kedudukan yang tinggi. Melihat kemampuan yang dimilki maka 

perempuan sah-sah saja menjadi pemimpin ( dalam hal ini kepala sekolah)  

dan tidak ada yang melarangnya. Realitas sejarah telah menunjukkan 

bahwa perempuan bisa sukses menjadi pemimpin, seperti Ratu Balqis dari 

Saba‟, Cleopatra dari Syajarat Dur Mesir, Aisyah binti Abu Bakar, Rabiah 

Al-Adawiyah dari Baghdad, Indira Ghandi dari India, dan sederet 

perempuan lainnya
8
. 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam amar ma’ruf nahi munkar, dan 

gerakan sosial tentunya tidak ingin adanya pembedaan peran dan status 

antara laki-laki dan perempuan. Pandangan tentang pemaknaan ayat 

arrijalu qowwamuna ‘ala an nisa, hanya dalam pembatasan di rumah 

tangga. Makna arrijalu bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi suami 

yang juga dipertegas pada ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa 

kewajiban suami memberikan nafkah pada keluarganya.
9
 

                                                           
8
 Amirullah Syarbini ,Islam Agama Ramah Perempuan:Memahami Tafsir Agama 

Dengan Keadilan Perspektif Keadilan Gender (Jakarta:2013), hal. 37. 
9
 Ibid., hal. 36  
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Hal ini terbukti dengan adanya „Aisyiah sebagai gerakan perempuan 

yang sejajar dengan Muhammadiyah, adanya amal usaha yang dimiliki 

seperti sekolah yang dipimpin oleh kaum perempuan, menjadikan 

Muhammadiyah perhatian dalam masalah pendidikan. Terutama dalam 

masalah kepala sekolah, Muhammadiyah memandang tidaklah harus laki-

laki, selama ada perempuan yang memang memiliki kapasitas dan layak 

sebagai kepala sekolah, maka hal itu tidak menjadi larangan.  

 Menarik bagi peneliti mengadakan penelitian peran kepala sekolah 

berbasis educator, manager, administrator, supervisor (EMAS) antara laki-

laki dengan perempuan, di perguruan Muhammadiyah Dau kabupaten 

Malang.  

Judul yang dipilih oleh peneliti adalah  ”Peran Kepala Sekolah 

Berbasis Educator, Manager, Administrator, Supervisor (EMAS) Dalam 

Perspektif Gender di Perguruan Muhammadiyah Dau Kabupaten 

Malang”  

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah peneliti 

sampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana peran kepala sekolah laki-laki dan perempuan berbasis EMAS 

perspektif gender di perguruan Muhammadiyah Dau kabupaten Malang”. 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian 

ini memiliki tujuan “Mendeskripsikan peran kepala sekolah berbasis 
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educator, manager, administrator, supervisor (EMAS) antara kepala 

sekolah laki-laki dan perempuan di perguruan Muhammadiyah Dau 

kabuaten Malang. 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah, maka manfaat yang bisa 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi akademis dalam upaya peningkatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam peran kepala 

sekolah laki-laki dan perempuan berbasis EMAS di perguruan 

Muhammadiyah Dau kabupaten Malang. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dalam 

pengembangan pendidikan khususnya permasalahan gender dalam 

dunia pendidikan. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari 

meluasnya permasalahan yang akan diteliti dan menghindari adanya 

penafsiran yang berbeda-beda serta berguna untuk menyamakan persepsi 

dalam penelitian ini. Adapun batasan istilah tersebut adalah: 

a. Peran 

Peran artinya pemain sandiwara; tukang lawak pada pemain 

makyung; 



7 
 

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang 

memegang pemimpin terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa
10

. 

Peran dalam penelitian ini adalah peran kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai educator, manager, administrator and 

supervisor. Peran yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pendidik 

berhubungan dengan peserta didik dan yang lain berhubungan dengan 

tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut.  

b. Kepala Sekolah 

Kepala artinya bagian tubuh dari leher ke atas atau sesuatu yang 

terpenting, terutama, pokok, pemimpin
11

. Sekolah adalah bangunan 

atau lembaga untuk belajar dan memberi peajaran
12

. 

Kepala sekolah dalam penelitian ini adalah kepala sekolah yang 

berada di bawah perguruan Muhammadiyah Dau kabupaten Malang 

dan yang telah mendapatkan SK dari PDM untuk menjabat sebagai 

kepala sekolah.  

c. Perguruan Muhammadiyah kecamatan Dau Kabupaten Malang 

Perguruan artinya sekolah atau gedung tempat belajar
13

. 

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi 

munkar yang bersumber pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah
14

. 

                                                           
10

 Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Baru, ( Jakarta: 

2007), hal. 659 
11

 Ibid., hal. 442 
12

 Ibid., hal 781 
13

 Ibid., hal. 300 
14

Suara Muhammadiyah, Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan 

Langkah ( Jogjakarta: 2010), hal. 287 atau lihat Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab II 

Pasal 4 tentang Identitas dan Asas 
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Perguruan Muhammadiyah adalah sekolah-sekolah yang berada 

di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah sebagai amal usaha. 

Perguruan Muhammadiyah Dau kabupaten Malang mempunyai 2 

sekolah, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
15

. 

d. Perspektif Gender 

Gender adalah konsep kultural yang memilah antara laki-laki 

dengan perempuan dalam masalah peran, fungsi, perilaku, mentalitas 

dan karakteristik dalam masyarakat
16

. 

Penelitian perspektif gender ( gender orinted research ) adalah 

penelitian yang memilah atau membedakan antara laki-laki dengan 

perempuan
17

. Pembedaan ini tidak semata-mata didasarkan pada 

kodrat biologis yang telah ada, melainkan pada peran, kedudukan dan 

fungsi dalam berbagai aspek kehidupan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran kepala 

sekolah laki-laki dan perempuan berbasis EMAS (educator, manager, 

administrator and supervisor) dan karakter kepribadian apa saja yang 

perlu dimiliki oleh calon kepala sekolah perempuan dan  kepala 

sekolah laki-laki. 

 

 

                                                           
15

 Wawancara dengan Bendahara Pemuda Muhammadiyah kabupaten Malang Kahar 

Maskhur tanggal 27 Mei 2013 jam 09.45 
16

 Siti Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan 

Islam, (Jakarta:2004), hal. 20 
17

 Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender ( rev. ed. Malang:UMM Press, 

2006),   hal. 85. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam 

menggali data dan dapat menyusunnya secara sistematis sesuai alur 

penelitian. Adapun sistematika penelitian ini adalah: 

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan beberapa sub bab 

tentang latar belakang masalah, fokus persoalan yang lebih rinci pada 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional dan sistematika pembahasan sebagai sub bab terakhir. 

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab II berisikan saduran dari sumber-

sumber buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli untuk membantu 

mendiskripsikan masalah dan sejumlah teori sebagai kerangka pemikiran 

penelitian ini. 

Bab III: menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, jenis data, informan penelitian, metode 

pengumpulan, dan metode analisis data. 

Bab IV: mendeskripsikan hasil penelitian atau laporan penelitian. 

Bab V: merupakan bab terakhir yang menyampaikan kesimpulan dan 

saran yang disampaikan penelitian pada pihak-pihak yang bersangkutan. 

 


