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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Moleong (2005: 6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Sugiyono (2009:8) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah metode 

baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga metode arsitik 

karena penelitian bersifat kurang berpola dan disebut sebagai metode interpretive 

karena data hasil penelitiaan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam 

Moleong (2004:4) mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – 

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Studi kasus adalah sebuah 

metode penelitian di mana pertanyaan “how” (bagaimana) dan “why” (mengapa) 

diajukan dalam sebuah penelitian, saat peneliti memiliki sedikit kontrol atas sebuah 

kejadian dan berfokus pada fenomena kontemporer yang memiliki konteks dengan 

kehidupan nyata dari individu, kelompok, komunitas, maupun organisasional (Yin, 

2003:12). 
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Studi kasus terbagi lagi menjadi metode-metode yang lebih spesifik, seperti: 

Pertama, descriptive, yaitu merupakan metode penelitian studi kasus yang fokus pada 

penguraian kasus yang sedang diteliti. Kedua, exploratory, yaitu penyelidikan secara 

mendalam misalnya peneliti yang terlibat langsung dengan obyek yang sedang diteliti. 

Ketiga, explanatory, yaitu peneliti memberikan keterangan-keterangan yang rinci dan 

penjelasan terhadap kasus yang diteliti. Apapun tipenya, peneliti harus fokus pada aspek 

penyusunan dan penyelenggaraannya agar mampu menghadapi kritik-kritik tradisional 

terhadap metode yang dipilih (Yin, 2003:13-14). 

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode 

kualitatif studi kasus. Dimana penelitian ini yang menjadi dasar peneliti menjalankan 

penelitiannya dalam suatu perusahaan. Metode ini dipilih karena penulis ingin 

mengamati secara langsung bagaimana jika seorang perempuan memimpin instansi 

pendidikan kesehatan Islam dan bagaimana proses perkembangannya kini sudah 

semakin luas. Dengan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, 

lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan dari peneliti dapat dicapai dengan baik. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah 

Yogyakarta. Lahirnya Pendidikan Tinggi 'Aisyiyah diawali dari berdirinya Sekolah 

Bidan 'Aisyiyah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1963. 

Dan kemudian dibuka pula Sekolah Penjenang Kesehatan Tingkat C 'Aisyiyah RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1978 Sekolah Bidan dan Sekolah 

Penjenang Kesehatan melebur menjadi Sekolah Perawat Bidan 'Aisyiyah (SPB „A) 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1980, Sekolah Perawat 

Bidan 'Aisyiyah (SPB „A) berubah menjadi Sekolah Perawat Kesehatan 'Aisyiyah 
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RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (SPK „A RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta). Menanggapi perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat, maka pada tahun 1982 dibuka Program Pendidikan Bidan 'Aisyiyah 

(PPB‟A) setingkat Diploma 1 Kebidanan. 

Pada tanggal 6 Juli 1991 Sekolah Perawat Kesehatan 'Aisyiyah 

Yogyakarta dikonversi menjadi Akademi Perawat 'Aisyiyah Yogyakarta.Pada tahun 

1998 Akademi Perawat 'Aisyiyah Yogyakarta, kembali dikonversi ke ciri khasnya 

sejak awal, menjadi Akademi Kebidanan 'Aisyiyah Yogyakarta. 

Melalui perjalanan yang dinamis, inovatif dan pemikiran kreatif 

manajemen, terbukalah lembaran baru mulai tahun akademik 2003-2004, status 

lembaga menjadi semakin eksis dan meyakinkan, ditandai dengan dikokohkannya 

menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta, melalui keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 181/D/0/2003. Al Qur‟an dan Al Hadist 

menjadi landasan kokoh bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah 

Yogyakarta, dalam menyelenggarakan pendidikan guna membentuk sikap dan jiwa 

Islami serta berakhlak mulia dan Qur‟ani di semua mahasiswa/mahasiswi dan 

keluarga besar STIKES. 

3.2.1. Alamat Penelitian 

Lokasi  : Sekolat Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 'Aisyiyah 

Alamat  : Jl. Ring Road Barat 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman 

No Telp : (0274) 374427 

Website : www.say.ac.id 

 

 

http://www.say.ac.id/


72 

 

3.2.2. Struktur Organisasii 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi STIKES 'Aisyiyah 

(Sumber: www.say.ac.id)  

3.3. Narasumber Penelitian 

Peneliti mewawancarai narasumber penelitian di STIKES 'Aisyiyah 

Yogyakarta, dengan narasumber yaitu: 

3.3.1. Narasumber Utama Penelitian 

 Nama  : Ibu Warsiti, S.Kp.,M.Kep.Sp.Mat 

Posisi  : Ketua Stikes Aisyiyah 

Alamat  : Ngabean Kulon, RT 01/34 Sinduharjo Ngaglik Sleman 

Yogyakarta 

http://www.say.ac.id/
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Ibu Warsiti adalah narasumber utama dalam penelitian ini. Peneliti ingin 

mengetahui dan menggali informasi secara mendalam mengenai kepemimpinan Ibu 

Warsiti dalam mengembangkan STIKES 'Aisyiyah. Peneliti juga ingin mengetahui 

proses Ibu Warsiti menjadi seorang pemimpin dan permasalahan yang dihadapi 

selama menjadi pemimpin. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, Ibu 

Warsiti adalah alumni dari STIKES 'Aisyiyah yang kini menjadi Ketua di STIKES 

'Aisyiyah tersebut dan telah memimpin STIKES 'Aisyiyah selama dua periode 

mulai tahun 2010 hingga tahun 2016.  Dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

mendapatkan informasi yang lengkap dengan menjadikan beliau sebagai 

narasumber utama. 

3.3.2. Narasumber Pendukung Penelitian 

1. Nama  : Thiyas Yulia Purnamasari, A.Md. Sek 

Posisi  : Sekretaris Pimpinan STIKES 'Aisyiyah 

2. Nama  : Indah Dwi Artati, A.Md. 

Posisi  : Sekretaris STIKES 'Aisyiyah 

3. Nama  : Sri Sugesti, S. KM 

Posisi  : Unit LP3M (Lembaga  Pengembangan Ilmu, Penelitian, & 

Pengabdian Masyarakat) 

4. Nama  : Ns. Suratini, S.Kp.,M.Kep.Sp.KoM 

Posisi  : Sekretaris Prodi Keperawatan 

5. Nama  : Ismarwati, S.KM, S.ST, MPH 

Posisi  : Wakil Ketua I STIKES 'Aisyiyah 

6. Nama  : Hj. St. Hadiroh Ahmad, BA 

Posisi  : Dosen Ke'aisyiyahan tahun 1963 
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7. Nama  : Yuli Isnaeni, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom 

Posisi  : Wakil Ketua II STIKES 'Aisyiyah 

8. Nama  : Bapak Rishadi 

Posisi  : Suami Ibu Warsiti 

3.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian merupakan batasan masalah yang dikaji untuk 

membatasi variabel pada subjek penelitian. Batasan penelitian pada penelitian ini 

meliputi : 

1. Narasumber penelitian adalah pemimpin Stikes Aisyiyah Yogyakarta dan 

beberapa karyawan atau rekan kerja. 

2. Gambaran proses Ibu Warsiti menjadi seorang pemimpin di Stikes Aisyiyah 

Yogyakarta, awal mula menjadi seorang pemimpin dan penyebab menjadi 

seorang pemimpin. 

3. Proses pengembangan organisasi dari awal hingga saat ini, sejauh mana 

organisasi ini berkembang. 

4. Permasalahan yang dihadapi dalam memimpin perusahaan, permasalahan 

mencakup posisi atau jabatan, keluarga, manajemen, sosial dan masyarakat. 

3.5. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen 

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek 
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penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi 

adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap 

metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 

serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono,2009:222). 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1. Proses Menjadi Pemimpin 

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang dalam menjadi pemimpin 

mulai dari pengaruh keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Beberapa hal yang 

akan diteliti dalam ruang lingkup proses menjadi pemimpin antara lain: 

1. Latar belakang keluarga 

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya jiwa 

kepemimpinan seseorang. Nilai-nilai keluarga, kebiasaan, dan pendidikan oleh 

orang tua mempunyai peranan yang signifikan terhadap terbentuknya karakter dan 

sifat tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. 

2. Latar belakang pendidikan  

Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepemimpinan seseorang dan intelegensi tidak lepas dari bagaimana seorang 

pemimpin dididik. Latar belakang pendidikan memegang peranan penting dalam 

membangun kemampuan intelektual serta skill yang dibutuhkan untuk menjadi 

seorang pemimpin. 

3. Pengalaman hidup yang berperan dalam membentuk kepemimpinan 

Dalam perjalanan hidup seorang pemimpin, pastilah ada pengalaman 

pengalaman yang diperoleh saat di bangku sekolah maupun saat berkarir, yang 

juga ikut membentuk jiwa dan modal kepemimpinan. Mencari tahu pengalaman 
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hidup yang berperan dalam membentuk kepemimpinan sangatlah penting karena 

guru yang mengajarkan kehidupan adalah pengalaman. 

4. Motivasi menjadi pemimpin 

Saat seseorang telah dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, dan 

pengalaman dalam membangun karakter kepemimpinannya, pada akhirnya akan 

timbul motivasi yang menggerakkan orang tersebut untuk maju dan menjadi 

pemimpin. Penting untuk mencari tahu motivasi yang mempengaruhi seorang 

pemimpin dalam menjadi pemimpin karena tanpa ada motivasi maka karakter 

kepemimpinan yang dimiliki tidak akan teraktualisasi. 

5. Inspirasi menjadi pemimpin 

Dalam perjalanan hidup seseorang, pasti ada pihak-pihak yang sangat 

berpengaruh pada nilai dan perilaku yang dianut oleh individu tersebut hingga 

kini. Pemimpin yang besar dengan ide-ide dan pemikiran yang mampu 

diaktualisasikan ke dalam bentuk proses berorganisasi pasti juga dipengaruhi oleh 

adanya inspirasi untuk mempimpin dari pihak-pihak lain, entah tokoh-tokoh besar 

maupun orang terdekat. 

3.5.2. Kepemimpinan Perempuan 

Semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin dan mampu merubah 

organisasi yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Hal tersebut menjadi menarik 

untuk diteliti sehingga beberapa hal yang akan dibahas dalam ruang lingkup 

kepemimpinan perempuan ini antara lain: 

1. Pandangan mengenai kepemimpinan perempuan 

Setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait 

perempuan yang menjadi pemimpin, tak terlepas pemimpin perempuan itu sendiri. 
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Hal tersebut dikarenakan kita hidup di masyarakat yang masih lekat dengan 

budaya patriarki di mana laki-laki selalu menjadi pihak yang memiliki otoritas 

lebih. 

2. Nilai-nilai pemimpin yang ingin diterapkan 

Proses terbentuknya kepemimpinan seseorang tidak akan lepas dari 

pembentukan nilai-nilai pribadi yang terbangun dari dalam diri maupun 

dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Pemimpin di organisasi tertentu pastinya ingin 

organisasi yang dipimpinnya memiliki nilai-nilai yang sama seperti yang ada di 

dalam dirinya. Benturan nilai merupakan hal yang dihindari oleh banyak orang. 

3. Hubungan antara pemimpin dengan karyawan dan rekan kerja 

Pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam membangun 

hubungan dengan karyawan dan rekan kerjanya. Ada pemimpin yang cenderung 

ingin menegaskan wibawanya dengan tidak terlalu banyak bergaul dengan 

karyawan namun sebaliknya ada juga pemimpin yang menghilangkan batas-batas 

struktur dan mau membangun kedekatan dengan karyawannya. Maka dari itu 

peneliti merasa penting untuk mencari tahu\ kedekatan pemimpin perempuan 

dengan karyawan serta rekan kerjanya. 

4. Peran kepemimpinan perempuan 

Keberadaan pemimpin pastilah sangat berperan terhadap jalannya 

organisasi. Organisasi bukanlah suatu entitas yang stagnan dan akan selalu 

membutuhkan perubahan. Pemimpin yang efektif akan mampu menciptakan 

perubahan ke arah pengembangan yang bersifat produktif terhadap kinerja 

organisasi. 
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3.5.3. Pengembangan Organisasi 

Kepemimpinan yang baik akan berimbas pada efektifitas organisasi yang 

dipimpinnya dan dapat dilihat dari seberapa baik sebuah organisasi berkembang. 

Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui pengembangan organisasi yang 

dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan. Beberapa hal yang akan dibahas 

dalam ruang lingkup pengembangan organisasi ini adalah: 

1. Awal mula didirikannya organisasi 

Penting untuk mengidentifikasi bagaimana suatu organisasi yang kini 

berkembang bermula. Hal tersebut untuk membandingkan bagaimana kondisi 

organisasi saat pertama kali berdiri dengan kondisi organisasi sekarang sehingga 

bisa diidentifikasi sebarapa jauh organisasi telah berubah dan berkembang. 

2. Keunggulan organisasi 

Keefektifan sebuah kepemimpinan juga bisa dilihat dari seberapa jauh 

pemimpin mampu membawa organisasi hingga berkembang dan memunculkan 

nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat sekitar. Dengan mengidentifikasi 

keunggulan organisasi sekarang, dapat ditarik kesimpulan apakah kepemimpinan 

bersifat efektif atau tidak. 

3. Perubahan organisasi 

Setelah mengidentifikasi awal mula berdirinya organisasi, sangat penting 

untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemimpin 

terhadap organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, organisasi adalah 

entitas yang tidak boleh stagnan. Kepemimpinan yang efektif adalah 

kepemimpinan yang mampu menghasilkan perubahan yang efektif. 
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4. Nilai-nilai yang ditawarkan organisasi ke masyarakat 

Nilai-nilai yang dibawa oleh pemimpin kemudian diaktualisasikan dalam 

organisasi yang ia pimpin. Nilai-nilai tersebut kemudian tertuang dalam bentuk 

nilai-nilai pengajaran, metode pembelajaran, ataupun subjek pelajaran itu sendiri 

yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di 

institusi tersebut karena nilai-nilai yang dibawanya. 

5. Pengembangan organisasi di masa mendatang 

Perubahan yang dilakukan oleh pemimpin tehadap organisasi dari dulu  

hingga sekarang, harus terus berjalan hingga masa yang akan datang. Perubahan 

tak akan berhenti, dan organisasi mempunyai keharusan untuk mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sehingga organisasi tidak akan 

hilang ditelan zaman. 

3.5.4. Permasalahan dalam Kepemimpinan Perempuan/Mengembangkan 

Organisasi 

Dalam menjalankan proses kepemimpinan dan pengembangan organisasi 

tentu saja akan dihadapkan pada hambatan dan tantangan. Untuk itu penelitian ini 

juga akan meneliti tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi pemimpin 

perempuan. Beberapa hal yang akan dibahas dalam ruang lingkup hambatan dan 

tantangan antara lain: 

1. Permasalahan pribadi, organisasi, dan masyarakat yang dihadapi pemimpin 

perempuan dalam mengembangkan organisasi  

Perencanaan pengembangan yang dirancang oleh pemimpin tidak selalu 

seiring sejalan dengan implementasinya. Baik pihak luar maupun pihak internal 

bisa menjadi aktor yang terkadang memberikan hambatan terhadap proses 
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perkembangan organisasi. Permasalahan yang coba diteliti dalam penelitian ini 

adalah masalah pribadi, masalah departemen, masalah organisasi, dan masalah 

dengan masyarakat. 

2. Penyelesaian masalah 

Terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, seorang pemimpin harus 

selalu berkepala dingin dalam mencari penyelesaian-penyelesaian masalah. Hal 

tersebut juga menunjukkan efektifitas kepemimpinan karena pemimpin yang 

apabila ada masalah ia tidak bisa mencari penyelesaiannya, maka 

kepemimpinannya bisa dikatakan kurang efektif. 

3. Ketidak adilan gender yang dialami oleh pemimpin perempuan 

Meskipun sekarang telah banyak perempuan yang menjadi pemimpin, 

namun budaya patriarkis dan budaya masyarakat dulu yang masih menganggap 

wanita harusnya di rumah dan mengurus rumah tangga, masih sedikit banyak 

berpengaruh pada persepsi orang kini dalam memandang perempuan yang menjadi 

pemimpin. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi apakah pemimpin 

perempuan dalam penelitian ini mengalami hal serupa. 

Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas. Maka 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2009:61). Adapun 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

Kepemimpinan Perempuan  
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 Pada umumnya perusahaan-perusahaan dipimpin oleh seorang laki-laki 

yang mempunyai karakter dominan pekerja keras dan mempunyai jiwa 

kepemimpinan yang tegas. Hal ini membuat posisi perempuan dalam pekerjaan 

selalu menjadi karyawan bawah. Namun, saat ini bisa melihat beberapa 

perusahaan telah dipimpin oleh seorang perempuan, dan ia mampu membangun 

dan mengembangkan suatu perusahaan bahkan hingga kancah internasional. 

Dalam perjalanan membangun sebuah kepemimpinan dalam perusahaan, 

perempuan menemui berbagai masalah. Beberapa permaslahan yang akan diteliti 

berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, yaitu: 

a. Bagaimana proses awal kehidupan Ibu Warsiti sebagai seorang pemimpin 

b. Apa alasan-alasan yang mendorong Ibu Warsiti menjadi seorang pemimpin 

c. Bagaimana pandangan terhadap perempuan sebagai seorang pemimpin 

d. Siapakah yang menjadi inspirasi Ibu Warsiti menjadi seorang pemimpin 

e. Adakah garis keturunan menjadi seorang pemimpin di lingkungan keluarga 

f. Apakah sifat yang harus dimiliki menjadi seorang pemimpin  

g. Apa saja masalah yang dihadapi selama menjadi seorang pemimpin 

h. Bagaimana peran Ibu Warsiti terhadap anggota organisasi perusahaan  

i. Bagaimana cara menciptakan perasaan nyaman 

j. Bagaimana sikap untuk dicontoh oleh bawahan 

k. Bagaimana cara menjadi pembangkit semangat kerja  

l. Bagaimana menjadi inspirasi bawahan 

m. Bagaimana cara dalam membantu anggota organisasi dalam kesulitan 

n. Bagaimana cara mendorong motivasi dalam berprestasi 

o. Bagaimana cara berperilaku adil dalam memperlakukan anggota organisasi 
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Pengembangan karir 

 Wanita adalah pelaku bisnis yang tangguh. Roda perekonomian di 

indonesia, sebanyak 60 persennya dikelola oleh wanita. Karena itu, sudah saatnya 

dimulai menganggap serius perkembangan pemimpin wanita indonesia. 

Sayangnya, perkembangan ini masih sering terhambat karena adanya kendala-

kendala. Perjalanan karir yang dirintis oleh Warsiti ini dalam menjadi seorang 

pemimpin organisasi berbasis pendidikan. Beberapa masalah yang dihadapi dalam 

perjalanan karir, yaitu: 

a. Apa alasan memilih memimpin STIKES 'Aisyiyah 

b. Bagaimana proses awal menjadi seorang pemimpin instansi 

c. Bagaimana potensi pendidikan yang ada 

d. Bagaimana kemampuan untuk membentuk suatu karakter  

e. Apa saja dukungan untuk mengembangan karir di instansi 

f. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan organisasi 

g. Bagaimana cara mendapatkan berbagai prestasi dalam memimpin 

h. Bagaimana peran keluaraga dalam pengembangan karir sebagai pemimpin 

i. Bagaimana cara mengelola organisasi  

j. Bagaimana cara membangun hubungan dalam organisasi 

k. Bagaimana kemampuan dalam berinteraksi dengan anggota organisasi  

l. Bagaimana proses membuat instansi menjadi besar 

m. Bagaimana membuat instansi menjadi berkualitas 

Permasalahan dalam Pengembangan Karir Seorang Pemimpin Wanita  

 Dalam perjalanan meniti karir perempuan sering kali mendapatkan 

ketidakadilan dikarenakan perbedaan gender yang telah membudaya di 
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masyarakat. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang 

terjadi di dalam kepemimpinan seorang Ibu instansi dalam kegiatannya sebagai 

pemimpin wanita tidak akan menjadi suatu permasalahan sepanjang permasalahan 

tersebut tidak menimbulkan suatu diskriminasi. Berikut adalah permasalahan yang 

akan diteliti berdasarkan ketidakadilan gender yang terjadi pada pemimpin 

perempuan: 

a. Bagaimana jika posisi perempuan menjadi seorang pemimpin 

b. Bagaimana penilaian masyarakat tentang kepemimpinan perempuan 

c. Bagaimana mengenai stereotype tentang peran perempuan yang hanya melayani 

suami 

d. Bagaimana pandangan bahwa takdir perempuan sebagai ibu rumah tangga 

e. Bagaimana pandangan  perlu tidaknya perempuan untuk bekerja 

f. Bagaimana pengalaman terhadap kekerasan dalam memimpin 

g. Bagaimana pengalaman terhadap diskriminasi lingkungan selama memimpin  

h. Bagaimana cara menyikapi sindiran masyarakat tentang kepemimpinan 

perempuan 

i. Bagaimana menyikapi peran suami dalam rumah tangga saat menjalankan tugas 

sebagai pemimpin perempuan 

3.6. Jenis Data Penelitian 

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan 

tentang suatu hal, dapat merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap atau suatu 

fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Data perlu 

dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. 

Pengelompokkan data disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya (Hasan, 
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2002:82). Menurut Lungan (2006: 9), data dibedakan atas beberapa bagian sebagai 

berikut: 

1. Menurut Sifatnya 

a. Data kualitatif  

Data kualitatif disajikan bukan dalam bentuk bilangan-bilangan (non-numerik) 

seperti suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan kualitas barang. 

b. Data kuantitatif  

Data kuantitatif disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan seperti jumlah 

mahasiswa menurut jurusan. 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif mengenai kepemimpinan 

perempuan di suatu perusahaan. 

2. Menurut Cara Memperolehnya  

a. Data primer  

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui 

percobaan, survei dan observasi. Misalnya mewawancarai langsung siswa SMP 

untuk meneliti minat mereka dalam belajar matematika (Lungan 2006: 9). 

Sedangkan Menurut Sekaran (2006:60) Data primer mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel 

minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer merupakan data yang terutama 

diperlukan dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari Ibu Warsiti. 

b. Data sekunder  

Data sekunder diperoleh dari data primer, biasanya dalam publikasi. Misalnya 

peneliti menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. 
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Data yang digunakan dari penelitian ini bersifat primer dan sekunder, di mana 

data primer diperoleh secara langsung oleh penulis dari perusahaan sedangkan 

data sekunder diambil dari junral dan penelitian terdahulu (Lungan 2006: 9). 

Sedangkan menurut Sekaran (2006:60) data sekunder  mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data ini bersumber dari buku-

buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Ibu Warsiti. Selain 

kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder 

(Moleong, 2002:112). Adapun yang menjadi tujuan pada sumber data untuk 

mencari keterangan dan informasi-informasi tersebut dapat juga didapatkan dari 

keluarga, dan kerabat. 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

3.7.1. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono, 2009:317) dan dengan wawancara, peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa 

ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2009:318). Penelitian kualitatif sering 

menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam 

(Sugiyono, 2009:319). 

Macam-macam wawancara, antara lain: 

1. Wawancara terstruktur 
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Pada wawancara ini, pengumpul data  telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah 

disiapkan. Responden diberi pertanyaan yang sama kemudian  pengumpul data 

mencatatnya, alat bantu yang digunakan biasanya tape recorder, gambar, brosur, 

dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 

2. Wawancara semiterstruktur 

Pelaksanaan wawancara menggunakan model ini lebih bebas daripada 

wawancara terstruktur yaitu narasumber diminta pendapat dan ide-idenya karana 

tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 

3. Wawancara tidak berstruktur 

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan data-datanya. Pedoman wawancara hanya 

menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam 

wawancara ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan 

diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan 

oleh responden (Sugiyono, 2009: 319-321). Dalam penelitian ini digunakan 

metode wawancara semiterstruktur dan wawancara tersetruktur. 

3.7.2. Observasi 

Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2009:310) mengklasifikasikan 

observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-

terangan, dan observasi tak berstruktur. Selanjutnya Stainback dalam Sugiyono 

(2009:310) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu pasive 
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participation, moderate participation, active participation, dan complete 

participation. 

       Berikut ini akan dijelaskan macam-macam observasi tersebut, yaitu: 

1. Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, data yang diperoleh 

akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari 

setiap perilaku yang tampak. Bagian dari observasi ini meliputi; 

1) Partisipasi pasif ialah peneliti datang di tempat kegiatan orang yang 

diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.  

2) Partisipasi moderat ialah peneliti dalam mengumpulkan data ikut 

observasi  

3) Partisipatif dalam beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya (ada 

keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan menjadi orang 

luar) 

4) Partisipasi aktif ialah peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh 

narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap, 

5) Partisipasi lengkap ialah peneliti sudah terlibat sepenuhnya trhadap apa 

yang dilakukan sumber data. Dengan kata lain, pada observasi ini 

memerlukan suasana yang natural sehingga peneliti tidak terlihat 

melakukan penelitian. Observasi ini memerlukan keterlibatan peneliti 

tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti. 
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2.      Observasi secara terang-terangan atau tersamar 

Pada saat melakukan pengumpulan data, peneliti menyatakan terus 

terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Pada suatu 

saat, peneliti juga tidak terus-terang atau tersamar dalam observasi untuk 

mencari data yang bersifat rahasia. 

3.      Observasi tak berstruktur 

Observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi.observasi ini dipakai karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang 

apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan (Sugiyono, 2009: 310-313). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif 

di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Selain itu untuk 

mendukung penelitian yang lebih natural, peneliti menjadi bagian dari institusi 

tempat narasumber penelitian memimpin dengan menjadi tenaga pengajar di 

institusi tersebut.  

Hal tersebut dikarenakan selama turun di lapangan, ada beberapa 

dimensi yang cenderung akan muncul menurut Denzin dan Lincioln (2009, 316) 

yaitu: 

1) Apakah identitasnya sebagai seorang peneliti diketahui oleh semua 

partisipan atau hanya sebagian, atau tidak ada satu pun yang mengetahui 

2) Sejauh mana dan bagaimana partisipan mengetahui penelitian yang sedang 

dijalankan 
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3) Aktivitas apa saja yang dikaji peneliti di lapangan dan bagaimana hal ini 

memposisikan peneliti dalam kaitannya dengan beragam kategori konsep 

yang digunakan para partisipan 

4) Apakah sebenarnya orientasi peneliti; apakah peneliti mengadopsi orientasi 

orang dalam (insider) atau orang luar (outsider)  

Karena dalam penelitian ini keberadaan peneliti diketahui oleh partisipan, 

maka peneliti harus mengurangi kemungkinan-kemungkinan perubahan perilaku 

pada narasumber ketika mengetahui bahwa penelitian sedang dilakukan terhadap 

mereka dengan cara menjadi bagian dari tenaga pengajar di institusi tersebut dan 

menjalin hubungan dengan tenaga kerja lainnya. 

3.7.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang 

ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau 

melakukan kegiatan sehari-harinya (Sukardi, 2010:81). Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2009:329). 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih kredibel/dapat dipercaya (Sugiyono,2009:329). 

Bentuk  dokumen menurut Haris (2010:143-146)  dibedakan menjadi 

dua, yaitu; 
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1. Dokumen pribadi, seperti catatan harian, surat pribadi, dan autobiografi.  

2. Dokumen resmi berupa: surat keputusan, memo, surat instruksi, dan surat 

bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi. 

Penelitian kualitatif lazimnya menggunakan triangulasi dalam teknik 

pengumpulan datanya. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada  (Sugiyono,2009:330). Misalnya peneliti menggunakan 

observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data 

yang sama secara serempak (disebut: triangulasi teknik) atau triangulasi sumber 

yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Manfaat pengumpulan data dengan triangulasi untuk mendapatkan data yang lebih 

konsisten, tuntas, dan pasti (Sugiyono,2009:332). 

3.8. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Sebelum di Lapangan 

 Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki 

lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, 

yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus 

penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan 

selama di lapangan (Sugiyono,2009:245). 

2. Analisis Selama di Lapangan 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. 

Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka 
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peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel (Sugiyono,2009:246). Aktivitas dalam analisis data meliputi data 

reduction, data display, dan conclusion drawing. 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

  Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara rinci dan teliti. 

Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dengan reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok yang memfokuskan pada hal 

– hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan (Sugiyono,2009:247). 

2) Data Display (Penyajian Data) 

 Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian 

data tersebut, maka akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2009: 

249). 

3) Conclusion Drawing/Verification 

 Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang 
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mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti 

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitiatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada di lapangan (Sugiyono, 2009: 252). 

3.9. Uji Keabsahan Data 

Data penelitian dilakukan pengecekan keabsahan data melalui : 

3.9.1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas (validitas internal) berkenaan dengan derajat akurasi desain 

penelitian dengan hasil yang dicapai (Sugiyono, 2004). Jika dalam desain penelitian 

dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya 

adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid, 

apabila ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Uji kredibilitas data atau 

kepercayaan data hasil penelitian dilakukan dengan triangulasi dan member check. 

1. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 

2004). Uji keabsahan data melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian 

kualitatif data tidak dapat dilakukan dengan alat uji statistik. 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Dalam penelitian ini pengujian data akan dilakukan pada keluarga, rekan 
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kerja, serta karyawan pada objek penelitian. Data yang telah dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut. 

2) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara 

akan di cek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan pengujian 

tersebut menghasilkan data yang berbeda–beda, maka akan dilakukan 

diskusi dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar. 

3) Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas data 

dilakukan dengan wawancara yang dilakukan di tiap waktu dan situasi yang 

berbeda. 

2. Member Check 

 Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila 

data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, 

sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan 
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penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan 

diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus 

mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. Dalam penelitian ini member check dilakukan dengan cara 

mendiskusikan hasil penelitian pada sumber – sumber data yang telah memberikan 

data yaitu keluarga, rekan kerja serta karyawan. 

3.9.2. Uji Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian 

dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai 

transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat 

digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain (Sugiyono,2004).  

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada 

kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam 

membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, 

dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil 

penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca 

memperoleh gambaran begitu jelasnya, maka suatu hasil penelitian dapat 

diberlakukan transferability, maka laporan tersebut memenuhi standar 

transferbilitas. 

 

 

 


