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BAB V 

KEPEMIMPINAN AMANAH 

 

5.1. Pendahuluan 

Perempuan merupakan ciptaan Tuhan yang lembut dan mempunyai 

perasaan. Dalam pandangan tradisional, perempuan diidentikkan dengan sosok 

yang lemah, halus dan emosional. Tetapi sesungguhnya menjadi seorang 

perempuan tidaklah selemah ciri – ciri fisiknya, sesungguhnya para perempuan 

justru kuat dalam menahan sakit mengandung selama sembilan bulan serta 

melahirkan anaknya, setelah itu mereka mempunyai tugas untuk merawat serta 

mendidik anaknya serta mengurus urusan rumah tangga. Sehingga melalui proses 

yang begitu panjang, perempuan mempunyai perasaan yang lebih mendalam dan 

bersifat keibuan. 

Berbeda dengan laki – laki yang kuat serta lebih banyak menggunakan 

logika. Laki-laki digambarkan sebagai sosok yang gagah, berani dan rasional. 

Pandangan ini telah memposisikan perempuan sebagai makhluk yang seolah-olah 

harus dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum laki – laki. Akibatnya, 

jarang sekali perempuan untuk bisa tampil menjadi pemimpin, karena mereka 

tersisihkan oleh dominasi laki – laki. Perempuan  jarang ada yang memiliki posisi – 

posisi penting pemegang otoritas dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Seiring dengan gerakan emansipasi dan gerakan kesetaraan gender yang 

intinya berusaha menuntut adanya persamaan hak perempuan dalam berbagai 

bidang kehidupan, maka selangkah demi selangkah telah terjadi pergeseran dalam 

mempersepsi tentang sosok perempuan. Mereka tidak dipandang lagi sebagai sosok 
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lemah yang selalu berada di belakang, namun mereka bisa tampil di depan sebagai 

pemimpin yang sukses dalam berbagai sektor kehidupan, yang selama ini banyak 

dipimpin oleh kaum laki – laki. 

Pada dasarnya, perempuan memiliki sifat – sifat dasar untuk sukses 

sebagai pemimpin. Mereka cenderung lebih sabar, memiliki empati, dan 

multitasking atau mampu mengerjakan beberapa hal sekaligus. Mereka lebih 

mampu memahami kondisi dan situasi serta bertindak bijaksana untuk mengatasi 

semua masalah yang ada. Perempuan juga memiliki bakat untuk menjalin 

networking dan melakukan negosiasi. Kemampuan – kemampuan tersebut  tentu 

saja tidak secara eksklusif hanya ada pada perempuan. Namun dibandingkan laki – 

laki, kaum perempuanlah yang cenderung lebih sering menunjukkan sifat – sifat 

tersebut. Hal tersebut tercermin dalam kepemimpinan IW dalam memimpin 

STIKES 'Aisyiyah. 

5.2. Pemimpin Adalah Pelayan 

Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab kepada para anggotanya dan 

mempunyai kewajiban untuk mengabdi dalam organisasi. Seperti halnya IW 

berpendapat bahwa pemimpin dalam sebuah organisasi adalah sebagai seorang 

pelayan, yaitu ketika seseorang sudah mendapat amanah untuk menjadi pemimpin 

maka ketika itu pula seseorang tersebut harus siap untuk melayani semua 

bawahannya untuk bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi. Seorang 

pemimpin harus menggunakan segala kemampuan serta kekuatan yang dimiliki 

untuk dapat melayani organisasi serta orang-orang di dalamnya, artinya adalah 

bahwa bawahan merupakan customer service yang memerlukan kebaktian dari 
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pemimpinnya dengan menggunakan segala kemampuan serta segala kekuatannya 

untuk dapat melayani dengan baik.  

“...Ya mereka itu customer service kita semua gitu, termasuk bagaimana 

kita, ya memang harusnya ketika kita sudah jadi pemimpin ya kita itu 

sudah harus menggunakan segala kemampuan kita, kekuatan kita untuk 

bisa melayani.” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 10:17) 

 

Karena ketika menjadi pemimpin itu seseorang akan menjadi pelayan bagi 

anggota dan organisasinya, maka bagi ibu tiga orang anak ini ada beberapa karakter 

sebagai pelayan tersebut yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 

“Tapi yang penting utama menurut saya adalah komitmen, komunikasi, 

tanggung jawab itu juga jelas pasti harus dimiliki.” (Bu Warsiti, 

12/12/2015, 10:21) 

 

Pertama yaitu sebagai pemimpin seseorang harus mempunyai tingkat 

komitmen yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya karena dengan mempunyai 

komitmen tinggi maka walaupun seorang pemimpin mempunyai tugas serta beban 

kerja yang berat tetapi dapat memenuhi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu 

kemampuan dalam menjalin komunikasi juga harus terinternalisasi dalam diri 

pemimpin agar mampu menyampaikan serta menerima segala hal baik dari atasan 

ke bawahan dan sebaliknya, serta agar dapat membangun jejaring yang luas guna 

menghubungkan organisasinya dengan pihak eksternal dan pihak lain yang 

bersangkutan. Hal ketiga adalah tanggung jawab serta kemampuan mengambil 

keputusan yang perlu dimiliki untuk memutuskan segala kebijakan berkaitan 

dengan kepentingan organisasi. Kemudian terakhir hal yang tidak kalah pentingnya 

yaitu mempunyai kesabaran untuk menghadapai segala macam customer service 

tersebut. 
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5.3. Amanah Memimpin 

Jabatan adalah suatu kehormatan, amanah, sekaligus tugas yang wajib 

diemban dan ditunaikan, namun demikian setiap jabatan menyimpan kekhususan 

dan mensyaratkan beberapa kompetensi untuk setiap pemangkunya, sehingga 

dengan segera cepat beradaptasi dengan jabatan dan lingkungan barunya. 

Sedangkan jabatan dalam pandangan Islam bukanlah kehormatan, 

melainkan mas’uliyah (tanggung jawab) dan mandat yang berarti butuh 

pengorbanan bukan manipulasi kesempatan. Sebab tugas adalah amanat yang akan 

dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dihadapan Allah. 

Rasulullah pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah: 

                   

   yang artinya “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau 

meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya 

engkau akan ditolong (oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun 

jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan 

kepadamu (tidak akan ditolong).” Hadits ini diriwayatkan al – Imam al – Bukhari 

dalam Shahih – nya no. 7146 dengan judul “Siapa yang Tidak Meminta Jabatan, 

Allah l Akan Menolongnya dalam Menjalankan Tugasnya” dan no. 7147 dengan 

judul “Siapa yang Meminta Jabatan Akan Diserahkan Kepadanya (Dengan Tidak 

Mendapat Pertolongan dari Allah dalam Menunaikan Tugasnya).” 

“...tapi ya karena di amal usaha ini kan ketika kita diberikan amanah ya 

kita mesti harus mau tapi jangan pernah kita meminta amanah meminta 

jabatan gitu ya, sehingga itulah karena dukungan dari ibu-ibu di 'Aisyiyah

-

2016, 

19:50 WIB) 
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Begitu pula seperti yang dikatakan oleh IW bahwa saat menjadi pemimpin 

IW mendapatkan amanah sehingga untuk memajukan amal usaha 'Aisyiyah ini 

bukan karena meminta atau mencalonkan diri sebagai pemimpin melainkan karena 

suatu amanah yang diberikan olehnya.  

“...saya adaptasikan kita itu bekerja itu memang semata – mata STIKES 

'Aisyiyah itu menjadi ladang dakwah kita, jadi tidak hanya semata – mata 

hanya berkompetisi untuk mendapatkan maisah ya kita coba ya, kita kan 

sama-sama ingin membesarkan amal usaha ini...” 2016, 

19:55 WIB) 

 

Dalam menjalankan perannya sebagai ketua IW berusaha untuk bekerja 

dengan niat  bekerja adalah sebagai ladang ibadahnya yaitu untuk kebaikan 

organisasi maupun institusi dan bekerja untuk mengabdi kepada Allah serta 

perserikatannya bukan hanya karena ingin mencari penghasilan berupa uang 

semata. 

“Memang kayaknya dia menurut saya dia orang yang nggak pernah minta 

di depan, tapi mungkin karna kemampuan dan pribadinya... Kadang saya 

kok ibuk mau to kurang kerjaan, tapi ibu bilang dia nggak minta 

sebenarnya tapi

2016, 18:58 WIB) 

 

Menurut keluarga sendiri, IW tidak pernah meminta untuk selalu berada di 

garis depan atau sebagai pimpinan, tetapi baik di kantor maupun di lingkungan 

rumah IW memang sering ditunjuk untuk memimpin, tetapi walaupun begitu IW 

tetap ikhlas menjalankan amanah yang diberikan, tentunya dengan dukungan dari 

suami serta keluarganya. 

“..Ya itu memang pinter anaknya, kalau dia mau aja sekolah itu S2 nya di 

martility itu berapa tahun cepet lulus, ya cuma itu karena dia mendapat 

amanah dia mengemban amanah jadi dia menerima...” (Bu Hadiroh, 

02/02/2016, 11:26) 
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Selain itu, IW dalam memenuhi amanat yang diembannya sebagai 

pemimpin sangat mengutamakan hak serta kewajiban rekan – rekan serta 

bawahannya salah satunya dengan kemudahan izin untuk sekolah atau beasiswa – 

beasiswa yang diberikan untuk jajarannya menimba ilmu yang lebih seperti 

mengambil S2, S3, dan seterusnya tetapi justru IW mendukung di belakang karena 

IW sedang menjalankan kewajibannya sebagai ketua dan karena masih muda, 

sehingga masih ada waktu apabila ada kesempatan untuk sekolah lagi di kemudian 

hari. 

5.4. Perempuan Sebagai Seorang Pemimpin 

Ada banyak tantangan yang dihadapi kaum perempuan dalam mendaki 

puncak karier di organisasi. Salah satu hal yang utama adalah faktor budaya. Sejak 

jaman dahulu, perempuan dan laki – laki telah melakukan pekerjaan yang berbeda. 

Tugas-tugas yang mereka kerjakan membutuhkan keahlian yang berbeda. Faktor 

budaya ini juga mempengaruhi bagaimana cara perempuan dan laki – laki bertindak 

dan berpikir. Di sinilah peran perempuan sebagai pemimpin mulai diuji dan 

aktualisasi diri mereka dapat terlihat. Banyaknya hambatan yang ada tidak 

menghalangi mereka untuk tetap memajukan organisasi atau perusahaan yang 

dipimpinnya. Seperti halnya pemikiran IW bahwa sebagai seorang perempuan kita 

harus berpikir positif dalam mengelola organisasi yang dikelolanya kini. 

“Bagi saya artinya ya jangan sampai lagi kita memandang perempuan itu 

hanya konco wingking gitu kan kita harus bisa bahwa kita juga dalam 

banyak hal juga mempunyai hak yang sama, justru mungkin ketekunan 

pimpinan perempuan itulah yang termasuk juga daya tahannya itu juga 

yang menurut saya kepemimpinan perempuan itu juga jauh lebih baik 

sekarang ini.” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 10:19) 
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Bagi IW kepemimpinan perempuan itu justru menunjukkan bahwa seorang 

perempuan mempunyai kemampuan untuk berada pada garis depan sebagai 

pemimpin. Pandangan bahwa dahulu perempuan adalah berada pada garis belakang 

diharapkan tidak lagi menjadi pemikiran masyarakat di zaman modern ini, karena 

sejatinya antara kaum perempuan dan kaum laki – laki mempunyai hak serta 

kewajiban yang sama dalam berbagai hal, salah satunya yaitu untuk menjadi 

pemimpin. Justru IW berpikir bahwa kepemimpinan perempuan kini lebih baik 

karena ketekunan yang dimiliki perempuan lebih dominan dibandingkan laki – laki 

serta daya tahan yang dimiliki kaum wanita juga tidak kalah kuat baik secara 

jasmani maupun rohani. 

5.5. Sikap Keteladanan 

Pemimpin yang memiliki nilai – nilai akan menjaga implementasi nilai – 

nilai tersebut terinternalisai dalam organisasi yang dipimpinnya agar nilai tersebut 

dapat menjadi teladan dan diamalkan para anggotanya. Seperti yang dilakukan oleh 

IW bahwa nilai-nilai keteladanan harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar 

pemimpin mempunyai aksi nyata dan bukan hanya dapat mengatur secara lisan 

saja. Melewati keteladanan yang dilakukan maka IW berharap bahwa nilai – nilai 

tersebut dapat menjadi contoh untuk semua anggota agar melakukan hal yang sama.  

“Saya kan juga dosen mbak, jadi ketika saya misal nilai harus tepat waktu 

ya saya harus coba keteladanan tadi saya berikan ya ini saya udah selesai. 

Jadi jangan sampai orang saya bisa ngomong, membuat peraturan, tapi 

saya yang banyak melanggar. Jadi saya pikir keteladanan itu menjadi hal 

yang bisa menginspirasi teman-teman supaya melakukan hal yang sama.”  

(Bu Warsiti, 12/12/2015, 10:27) 

 

Seperti itulah contoh keteladanan yang IW ajarkan, diantaranya dalam 

membuat dan mengimplementasikan aturan yang telah disepakati bersama jangan 
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sampai melanggarnya. Keteladanan yang diterapkan mulai dari hal yang kecil 

misalnya tepat waktu dalam memberikan nilai kepada mahasiswa, selain itu untuk 

memberi keteladanan terhadap rekan – rekan kerja pada saat ditentukan agenda 

rapat maka IW hadir tepat waktu. Jadi pemimpin mencoba menaati aturan yang 

dibuatnya itu sendiri agar nilai keteladanan itu baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung dapat diterapkan pula oleh para anggotanya. Sehingga makna 

keteladanan menurut IW adalah seorang pemimpin harus mampu mengerjakan atau 

melakukannya sebelum memberi tugas kepada orang lain untuk mengerjannya. 

“...harus ada rasa saling percaya karena kalau trust rasa percaya itu tidak 

ada juga repot mbak, jadi pimpinan semua dikerjakan sendiri, nggak ada 

delegasi ya karena tidak percaya ada bawahan gitu kan jadi percaya itu 

juga harus dimiliki, kemudian keteladanan itu penting...” (Bu Warsiti, 

12/12/2015, 10:29) 

 

Selain itu dalam hal keteladanan IW juga menerapkan rasa saling percaya 

kepada satu anggota dengan yang lainnya agar sifat dari delegasi pekerjaan dapat 

diberikan dengan benar dan tidak mengganggu kedua belah pihak yang 

bersangkutan.  

“...beliau ini sekarang sedang ke Bali tapi tetap roda ini tetap berjalan 

karena yang terkait dengan kegiatan akademik ini saya, misalnya surat-

surat itu saya yang bertanggung jawab selama dia tidak ada, misalnya ada 

kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik, kalau itu terkait dengan 

kemahasiswaan itu ada bidangnya kemahasiswaan yang terkait dengan 

sarana prasarana, SDM itu ada bidang. Tapi dalam hal sehari-hari itu saya 

yang menggantikan beliau itu untuk proses kemudian makanya ya kami 

ada apa-apa kontak meskipun dia tidak ada...” (Ismarwati, 28/01/2016, 

12:15) 

 

Karena apabila tidak ada suatu kepercayaan antara atasan dan bawahan 

maka pemimpin tidak dapat mempercayai anggota dan tidak bisa memberikan 

wewenang atau menyerahkan tugas dan pekerjaan terhadap bawahannya sesuai 

dengan bidangnya. Di sini IW memberikan kepercayan serta rekan kerja melakukan 
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pekerjaan yang diamanahkan dengan baik karena rasa kepercayaan yang sudah 

terbangun satu sama lain. Sehingga ada ataupun tidak adanya IW di kantor tidak 

menjadi suatu ukuran untuk mengerjakan tanggung jawab para rekan kerja dan 

bawahannya. 

5.6. Pemimpin yang Tegas dan Disiplin 

Pemimpin yang mempunyai dedikasi tentu memiliki sikap yang bisa 

dijadikan sebagai panutan bawahan dalam institusi yang dipimpinnya. Diantaranya 

dengan berlaku disiplin dan tegas dalam mengelola organisasinya. Hal ini 

dilakukan IW untuk tetap berkomitmen terhadap diri sendiri dan juga institusi yang 

sedang dipimpinnya kini. 

"...rapat jam delapan ya kita hadir jam delapan, jadi ya kita coba ikutin 

aturan mbak. Itu harus kita terapkan dan lakukan...” (Bu Warsiti, 

12/12/2015, 10:27) 

 

Sikap disiplin yang dilakukan oleh IW seperti tidak menyia – nyiakan 

waktu bahkan berusaha untuk tepat dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi 

tuntutan pekerjaannya merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang 

pemimpin agar seluruh kewajiban yang memang seharusnya dikerjakan dapat 

berjalan semestinya. 

“Bu Siti itu kalau menurut saya kan saya belum lama di sini tapi saya udah 

bisa menyimpulkan kalau beliau itu orangnya disiplin, tegas juga, dia itu 

kerja maunya sesuai dengan target. Jadi dia nggak suka sama orang yang 

lelet, jadi kalau kerja itu harus tepat waktu gitu.” (Bu Thiyas, 11/01/2016 

10:31) 

 

Di mata para rekan – rekan kerja dan karyawannya. Mereka merasakan hal 

yang sama bahwa IW adalah seorang yang tegas dalam memimpin serta mengambil 

keputusan untuk kemajuan organisasinya tersebut. Seperti contohnya IW 

merupakan seorang pemimpin yang mempunyai target dan mencoba 
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merealisasikannya agar semuanya dappat berjalan sesuai target yang ingin dicapai 

organisasi.  

“Menurut saya bu Warsiti sosok pimpinan yang tegas, kemudian beliau 

juga disiplin, untuk terkait pekerjaan beliau itu selalu menekankan pada 

efektifitas jadi segala sesuatu itu harus segera diselesaikan tidak bisa 

ditunda-tunda gitu.” (Bu Indah Dwi Artati, 11/01/2016 10:24) 

 

Dalam mengerjakan semua pekerjaan dilakukan bersama – sama dengan 

para bawahannya dengan mengedepankan efektifitas dan waktu yang efisien secara 

tegas dan disiplin untuk dapat meraih cita – cita organisasi. Tetapi di samping itu 

rekan – rekan kerja  dan karyawan juga sangat mendukung dengan kepemimpinan 

IW karena dapat menyelesaikan banyak tanggung jawab dengan tidak mengulur 

waktu dengan kata lain semua capaian organisasi dapat diseesaikan sesuai yang 

diinginkan. 

5.7. Pemimpin Suportif 

Kemajuan organisasi dapat diraih apabila terdapat dukungan atau dorongan 

yang kuat antara pemimpin dan bawahannya. Begitu pula yang diterapkan oleh IW 

dimana menjadi pemimpin bukan merupakan suatu keadaan untuk dapat selalu 

berada di hierarki atas suatu organisasi. Selain itu IW tidak membedakan antara satu 

anggota dan yang lain dan berusaha untuk melakukan apapun secara bersama untuk 

kepentingan organisasi. 

““Dalam hubungan komunikasi di luar kampus ya nyaman-nyaman saja 

guyon-guyon ya biasa gitu lho mbak tidak terus wah itu ketua itu tidak. 

Sepertinya begitu yang saya rasakan ya karena saya juga tidak pernah 

menjaga jarak dengan mereka gitu.” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 11:09) 

 

IW memposisikan semua anggota sama karena roda itu akan berputar 

sehingga dengan tidak menjaga jarak dengan para bawahannya maka akan tercipta 

hubungan yang baik antara atasan dan bawahan seperti halnya berhubungan atau 
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berinteraksi antar sesama teman. Baik di dalam maupun di luar kampus atau kantor 

IW sering berinteraksi dengan para karyawan untuk sekedar menyapa, mengobrol, 

bahkan bercerita atau dengan yang lainnya.  

“...ya itu tadi jadi tidak menunjukkan bahwa beliau itu seorang ketua gitu 

lah. Beliau bisa dekat dengan kita yang ada di bawah.” (Bu Sri Sugesti, 

11/01/2016, 10:55) 

 

Dukungan lain yang diberikan antara lain dari aspek kenyamanan dalam 

kantor juga berusaha untuk memfasilitasi baik dari aspek fisik mulai ruangan dan 

fasilitas yang bersih dan menggunakan saran prasarana yang lengkap. Dari segi 

psikologi, para anggota diberikan tanggung jawab sesuai kemampuan dan 

pekerjaannya masing-masing. Sselain itu dari segi materi terdapat jaminan kesehatan, 

rekreasi, dan kompensasi di luar gaji lainnya sesuai kebijakan yang ada di institusi. 

5.8. The Problem Solver 

Masalah dalam pekerjaan atau organisai pasti akan selalu ada. Apalagi 

dalam suatu instansi pendidikan yang melibatkan banyak pihak dari mulai pihak 

internal seperti para pekerja di STIKES 'Aisyiyah dan pihak eksternal seperti 

stakeholder, mahasiswa, dan pihak-pihak kerja sama lainnya.  

“Ketika persoalan itu bisa saya share dengan orang lain yang saya percayai 

ya saya coba share untuk minta pendapatnya gitu ya, saya selalu diskusi 

lah.” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 11:39) 

 

Dalam hal memecahkan masalah IW selalu mendiskusikannya dengan para 

rekan-rekan kerja melalui rapat atau diskusi dengan mereka. Karena beliau 

menyatakan bahwa institusi kolektif kolegial ini milik bersama sehingga dalam 

menyelesaikan masalah apabila lingkupnya bisa diselesaikan secara bersama maka 

lebih baik dibahas bersama-sama guna mendapatkan solusi melalui ide-ide dari 

atasan maupun bawahan. 
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“...ketika ada satu kekurangan atau kesalahan itu kan kita lihat apa to 

persoalannya itu salahnya itu dimana, kemudian kita kan ada proses 

reassessment kembali, dikaji ulang lagi sehingga kalau jangan sampai ada 

kesalahan sampai dua tiga kali empat kali hal yang sama kan nggak boleh 

mbak. Jadi kalau ada temuan, kesalahan, mestinya semester depan nggak 

ada lagi...” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 11:41) 

 

Permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan melalui mencari sebab 

munculnya masalah itu sendiri, sehingga akan dapat dirumusakan cara untuk 

mengkaji kembali dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada serta diselesaikan 

saat itu juga agar tidak terjadi masalah lagi terlebih masalah yang sama di kemudian 

hari. 

“Kalau bu Warsiti sih orangnya ini ya, kepemimpinannya ya, beliau itu 

tegas, cepat mengambil keputusan, jadi ketika ada sesuatu yang ini beliau 

cepat mencari solusi juga ya. Memang apa-apa yang harus dikerjakan ya 

kalau bisa saat itu juga tapi beliau juga tidak menutup kalau misalkan 

stafnya diperintah sedang ada tugas lain juga masih bisa menunggu, cuma 

ketika memang bisa dikerjakan saat itu ya saat itu kalau bisa dikerjakan..” 

(Sri Sugesti 11/01/2016 10:49) 

 

 

IW menyadari bahwa dalam menjalankan dan mengelola institusi ini 

masalah pasti akan ada, tetapi dengan selalu berpikir positif untuk menyelesaikannya 

agar tidak berlarut-larut dan diselesaikan sesegera mungkin akan menjadikan 

organisasi serta institusi dapat meminimalisir kemungkinan permasalahan di masa 

yang akan datang. 

“...komitmen yang sangat kuat mbak dalam memajukan STIKES ini dan 

selalu reaktif ya terhadap peluang, terhadap koreksi, terhadap saran dan 

masukan itu langsung ditindaklanjuti.” (Yuli, 04/01/2016, 11:22) 

 

IW merupakan pemimpin yang reaktif terhadap permasalahan yang terjadi 

dalam organisasi dan dengan cepat akan menyelesaikan permasalahan yang ada agar 

tidak terjadi lagi di kemudian hari dengan mendengar kritik dan saran serta 

melakukan koreksi dan membuat tindakan untuk memecahlan massalah yang ada. 
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5.9. Diskusi Hasil Penelitian 

Perempuan dalam memimpin sebuah organisasi berbeda dengan laki-laki. 

Pemimpin perempuan cenderung dekat dengan karyawannya dibanding dengan 

pemimpin laki-laki. Menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin akan selalu 

melibatkan bawahannya. Keterlibatan karayawan tidak hanya dalam hal bekerja saja, 

tetapi termasuk dalam hal pengambilan keputusan.  

Melalui uraian di atas, ditemukan bahwa sifat kepemimpian yang dimiliki 

oleh IW mirip dengan teori kepemimpinan suportif seperti yang dikemukakan oleh 

Northouse (2013:138) dimana ada empat tipe atau gaya utama kepemimpinan dalam 

teori Path-Goal yaitu: kepemimpinan direktif, kepemimpinan suportif, 

kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. 

Komponen dari pemimpin yang suportif adalah adanya kedekatan dengan bawahan, 

mudah didekati sebagai pemimpin, dan memperhatikan kesejahteraan dan 

kebutuhan bawahan. Pemimpin dalam proses kepemimpinnnya selalu berusaha 

untuk membuat bawahannya nyaman dalam bekerja. Selain itu, pemimpin yang 

suportif bersifat egaliter, yaitu memperlakukan bawahan setara dengannya dan 

menghargai status mereka sebagai bawahan. 

“Kepemimpinan bu Warsiti itu egaliter ya, sama rata. Saya senang 

istilahnya arif tetapi semua orang meskipun dia itu dekat semua orang 

tidak lantas mengurangi kewibawaan beliau sebagai pemimpin. Artinya 

dia tahu bagaimana bersikap bagaimana dia harus dengan sesama guru, 

mahsiswa, dengan sesama Universitas yang lain.” (Hadiroh, 02/02/2016, 

11:27) 

 

Berdasarkan sifat kepemimpinan yang ditunjukkan oleh IW, 

kepemimpinan suportif tersebut ditandai dengan menganggap semua bawahan sama 

dan tidak pernah membeda-bedakan baik di dalam maupun luar tempat kerja, IW 

menyadari bahwa kenyamanan yang dirasakan oleh para rekan kerja memang relatif 
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berbeda – beda tetapi di sini IW berusaha untuk mewujudkannya dengan 

memfasilitasi baik secara materi, psikologi, maupun sarana prasarana yang selalu 

diusahakan dapat mendukung kenyamanan semua pihak. 

Dalam teori ke kepemimpinan Thoha (2012:32-37) mengkategorikan teori 

kepemimpinan menjadi teori sifat, teori kelompok, dan model kontijensi. Dalam hal 

ini IW mirip dengan teori kelompok, teori ini beranggapan bahwa, supaya 

kelompok bisa mencapai tujuan – tujuannya, harus terdapat suatu pertukaran yang 

positif diantara pemimpin dan pengikut – pengikutnya. Kepemimpinan yang 

ditekankan pada adanya suatu proses pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya 

ini, melibatkan pula konsep – konsep sosiologi tentang keinginan – keinginan 

mengembangkan peran. Pernyataan tersebut ditunjukkan dari dalam menyelesaikan 

malah, memberikan dukungan, menanamkan nilai-nilai IW selalu melibatkan 

pemikiran-pemikiran rekan-rekan kerja serta terjadi pertukaran ide – ide dalam 

menyelesaikan masalah serta bagaimana untuk menjalankan organisasi secara 

bersama – sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. 

Kepemimpinan transfirmasional berfokus pada peningkatan kinerja 

bawahan hingga potensi mereka yang paling optimal (Avolio, 1999; Bass & Avolio 

1990 dalam Northouse, 2013: 191). Pemimpin dengan kepemimpinan 

transformasional biasanya memili nilai-nilai dan ideologi internal yang kuat, yang 

efektif untuk memotivasi bawahan untuk memiliki suatu perilaku tertentu yang 

mendukung terciptanya manfaat bagi orang banyak ketimbang kepentingan pribadi 

(Kungert, 1994 dalam Northouse, 2013: 191). Terdapat faktor-faktor pada 

kepemimpinan transformasional antara lain: karisma, motivasi yang menginspirasi, 

stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. 
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Di sini ditemukan bahwa terdapat dua faktor yang dominan adalah 

motivasi yang menginspirasi serta stimulasi intelektual, yaitu melalui dorongan 

yang menginspirasi IW dapat menginspirasi mereka melalui motivasi untuk 

menjadi berkomitmen dalam menjalankan visi dan misi organisasi, sedangkan 

dalam faktor stimulasi intelektual pemimpin merangsang pengikut untuk menjadi 

kreatif dan inovatif dan menantang keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri serta 

orang-orang dari pemimpin dan organisasi melalui pertukaran ide yang sering 

dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan organisasi untuk pencapaian visi 

misi organisasi. 

Penelitian lain oleh Wardaty (2014) dengan judul “Perempuan Inovatif 

Berbisnis Modal Intelektual Di Era Digital (Studi Biografi: Kepemimpinan 

Perempuan Ibu Septi Peni Wulandani Dalam Pengembangan Bisnis Keluarga Di 

Salatiga, Jawa Tengah) menemukan bahwa pemimpin memiliki sifat the mother 

dan the iron maiden, perilaku seperti memiliki prinsip berwirausaha, kerja keras, 

tekun, ikhlas, tidak pantang menyerah dan termasuk situasional. Temuan ini 

berbeda dengan penelitian ini bahwa kepemimpinan IW menunjukkan sikap 

suportif sebagai seorang pemimpin, selain itu ditemukan bahwa pemimpin 

memiliki sifat yang Islami, menerapkan keteladanan melalui sikap tegas dan 

disiplin, serta dapat memecahkan masalah secara cepat dengan para rekannya. 

Nurdina (2015) pernah melakukan penelitian kepemimpinan perempuan 

dalam bidang pendidikan yang berjudul Perempuan Pelopor Pendidikan Islam 

Terpadu: Dedikasi, Prestasi, Pengabdian (Studi Biografi Kepemimpinan Ibu Lilik 

Indriati di Sekolah Islam Berwawasan Internasional BIAS Yogyakarta). Dari hasil 

penelitian tersebut dapat diketahui bahwa karakter kepemimpinan Bu Lilik 
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menunjukkan bahwa pendekatan transformasional merupakan pendekatan yang 

dibawanya dimana keberadaan nilai-nilai, hubungan yang baik, continget reward, 

sangat mewarnai. Hampir sama dengan penelitian ini bahwa ditemukan pendekatan 

transformasional yang ditunjukkan IW melalui motivasi yang menginspirasi yaitu 

dengan memberi motivasi secara Islami dan profesional dalam menjalankan bisi 

dan misi organisasi serta dari segi stimulasi intelektual yang merangsang para 

pengikutnya untuk kreatif dan inovatif salah satunya untuk menyelesaikan 

permalahan organisasi demi mencapai tujuan bersama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


