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ABSTRAK 

 

Judul Kader Muda Masa Transisi: Amanah, Sederhana, Melayani, Memotivasi 

(Studi Kasus Kepemimpinan Ibu Warsiti (IW) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

'Aisyiyah Yogyakarta (SAY)). Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) proses IW 

menjadi pemimpin; 2) kepemimpinan IW; 3) pengembangan SAY; serta 4) hambatan 

tantangan yang dihadapi IW. Narasumber adalah Ibu Warsiti, ketua dari SAY. 

Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus bersumber dari wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pengujian data uji triangulasi, uji 

transferability, dan member checking. Metode analisis data reduction, data display, dan 

conclusion drawing. Kepemimpinan IW dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan 

faktor individual. Kepemimpinan IW mirip dengan pendekatan transformasional dimana 

faktor motivasi yang menginspirasi dan stimulasi intelektual lebih menonjol. Dari aspek 

pengembangan organisasi, IW memotivasi perubahan dengan menjalankan rencana-

rencana strategis yang telah dibuat melalui implementasi nilai-nilai yang dianut 

STIKES „Aisyiyah. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh IW adalah beban kerja 

ganda, faktor usia merupakan beban tekanan psikologis saat memimpin di usia muda, 

dan tantangan dari pihak eksternal untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi 

lainnya. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Proses Kepemimpinan, Pengembangan 

Organisasi, Pemimpin Muda 

 

ABSTRACT 

 

They were Young Cadre During Transition: Amanah, Simple, Serve, Motivate 

(Case Study of Ms. Warsiti’s (IW) Leadership in Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

'Aisyiyah Yogyakarta). The goals were to know: 1) the process of  IW becoming a 

leader; 2) the leadership of IW as a director of STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta; 3) the 
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organizational development of STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta; and 4) the barriers and 

challenges faced by IW. Key informant was Ms. Warsiti, the director of STIKES 

'Aisyiyah Yogyakarta. This qualitative research used case study approached that 

sourced from indepth interviews, observation, and documentation. Data credibility was 

triangulation test, transferability test, and member check. Methods of data analysis used 

data reduction, data display, and conclusion drawing. The leadership of IW was 

influenced by the social environment and individual factors. IW’s leadership is 

resemble to transformational approach which the motivation factor that inspire and 

intellectual stimulation were more prominent. In organizational development aspect, IW 

motivated the change by executing strategic plans that have been made through the 

values implementation espoused by STIKES 'Aisyiyah. While the challenges that faced 

by IW were a double workload, the age factor was the psychological pressure load 

while leading at a young age, and the challenge of external parties to be able to 

compete with other universities. 

 

Keywords: Women Leadership, Leadership Process, Organizational Development, 

Young Leaders 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada era saat ini dimana persaingan sangat ketat, perubahan zaman yang sangat 

cepat, serta ketidakpastian yang tinggi, membutuhkan sosok seorang pemimpin yang 

mampu mengelola serta mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan bersama 

sesuai dengan visi dan misi organiasi. Sehingga kini tidak menutup kemungkinan mulai 

lahirnya sosok seorang pemimpin dari kaum perempuan, dimana pada era globalisasi ini 

perempuan bukan lagi menjadi hambatan untuk dapat menduduki suatu jabatan sesuai 

dengan tanggung jawabnya. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ogunyinka dan 

Adedoyin (2013) yang membandingkan mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan 

dengan efektivitasi kerja karyawan. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara efektivitas kerja laki-laki dan efektivitas kerja utama perempuan. 

Perempuan mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan 

pembangunan masyarakat pada zaman sekarang. Sebagaimana penelitian yang telah 

dilakukan oleh Vasavada (2014) bahwa hasil penelitian menunjukkan pemimpin 

perempuan tidak hanya memainkan peran penting dalam strategi pengembangan 

hubungan masyarakat tapi juga secara aktif mengelola hubungan masyarakat dan 

dengan rajin berpartisipasi dalam kegiatan hubungan masyarakat. 
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Dalam kepemimpinannya, perempuan mempunyai gaya khas yang berbeda 

dengan pemimpin laki-laki. Kepemimpinan perempuan lebih menekankan pada sifat-

sifat yang dimilikinya seperti sifat the mother (keibuan), the pet (kesayangan), the 

seductress, dan the iron maiden (perempuan baja). Sifat-sifat ini yang membedakan 

antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan (Kanter, 1977:233). Selain itu, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Saputra (2012) menunjukkan bahwa 

karakter kepemimpinan the mother, the pet, the sex object, dan the iron maiden terlihat 

dalam kepemimpinan Bu Lies, namun yang paling dominan adalah karakter 

kepemimpinan the mother. 

Perempuan tidak jarang mendapat hambatan dalam kepemimpinannya, 

walaupun sudah banyak perempuan yang bekarir sama dengan laki-laki, tetapi pada 

kenyataannya tidak jarang seorang pemimpin perempuan dibandingkan dengan 

pemimpin laki-laki pada suatu posisi dalam organisasi. Seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Le (2011) bahwa baik budaya adat dan organisasi secara substansial 

mempengaruhi kepemimpinan peserta perempuan dalam berlatih dan akibatnya 

berkontribusi terhadap representasi buruk perempuan dalam posisi senior. 

Pendidikan merupakan salah satu bidang dimana ada pemimpin perempuan 

terlibat di dalamnya serta berperan penting pula, baik sebagai pengajar maupun pada 

posisi senior. Tetapi tidak jarang masih terdapat perbedaan dalam sektor tersebut. 

Crosby-Hillier (2012) mengungkapkan bahwa gender tidak memiliki pengaruh langsung 

terhadap kesuksesan mereka menjadi pemimpin pendidikan. Tetapi mereka mengakui 

bahwa antara perwakilan laki-laki dan perempuan dalam dewan sekolah terdapat 

ketidakmerataan. 

Namun, sekarang banyak tokoh perempuan yang sukses dalam karir serta 

bidangnya masing-masing. Sebagai contoh di Indonesia ada pula tokoh – tokoh kaum 

perempuan yang dapat berkontribusi dalam berbagai sektor publik seperti halnya di 

Yogyakarta sendiri, beberapa diantaranya adalah ibu Septi Peni Wulandani (pemimpin 

Bisnis Keluarga Di Salatiga), ibu Lilik Indriati (pendiri Sekolah Islam Berwawasan 

Internasional BIAS Yogyakarta), ibu Elies Dyah Dharmawati (pemimpin usaha Gudeg 

Bu Lies), dan juga Ibu Warsiti, beliau adalah pemimpin dari Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta, yang merupakan subjek penelitian ini. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) proses IW 

menjadi pemimpin; 2) untuk mengetahui kepemimpinan IW sebagai pemimpin STIKES 

'Aisyiyah Yogyakarta; 3) untuk mengetahui pengembangan STIKES 'Aisyiyah 

Yogyakarta; 4) untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi IW. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Penelitian Terdahulu. Dalam lingkup kepemimpinan perempuan, penulis mengacu 

pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lahti 

(2013) yang berjudul Women and Leadership: Factors That Influence Women’s Career 

Success (Female Leader’s Reflections on Their Career Development and Leadership) 

yang meneliti empat pemimpin perempuan pada organisasi bahasa Finlandia serta 

perempuan-perempuan pada posisi puncak. Menemukan bahwa alasan dibalik 

sedikitnya jumlah perempuan pada manajemen dan faktor yang mempengaruhi karir 

perempuan dibagi menjadi tiga faktor utama, yaitu faktor bermasyarakat, 

organisasional, dan individual. 

Penelitian tentang kepemimpinan perempuan pernah dilakukan oleh Wardaty 

dan Setiawati (2014) yang berjudul “Perempuan Inovatif Berbisnis Modal Intelektual 

Di Era Digital (Studi Biografi: Kepemimpinan Perempuan Ibu Septi Peni Wulandani 

Dalam Pengembangan Bisnis Keluarga di Salatiga, Jawa Tengah). Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa narasumber memiliki sifat the mother dan the iron maiden. 

Penelitian ini juga membahas tentang keberhasilan narasumber dalam mengembangkan 

bisnis keluarga melalui strategi: memulai usaha, mencari peluang bisnis, modal 

berwirausaha, strategi komunikasi bisnis, strategi pemilihan lokasi bisnis, strategi 

pemasaran, strategi keuangan, dan strategi bersaing. Dari strategi-strategi tersebut yang 

paling dominan dalam mengembangkan bisnis keluarga Ibu Septi Peni Wulandani 

adalah strategi pemasaran yang baik dengan menggunakan media teknologi informasi. 

Penelitian yang spesifik membahas tentang kepemimpinan pendidikan 

perempuan pernah dilakukan oleh Nurdina (2015) yang berjudul Perempuan Pelopor 

Pendidikan Islam Terpadu: Dedikasi, Prestasi, Pengabdian (Studi Biografi 

Kepemimpinan Ibu Lilik Indriati di Sekolah Islam Berwawasan Internasional BIAS 

Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan narasumber 
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dipengaruhi faktor sosial dan faktor individual. Karakter kepemimpinan narasumber 

menunjukkan bahwa pendekatan transformasional dimana keberadaan nilai-nilai, 

hubungan yang baik, continget reward, sangat mewarnai. Sedangkan dalam 

pengembangan organisasi, narasumber selalu melakukan update kebutuhan organisasi 

serta merumuskan pijakan yang dijakidan pedoman BIAS. Diskriminasi gender 

ditemukan dalam penelitian ini, namun narasumber selama memimpin tidak pernah 

mengalami diskriminasi, stereotyping, maupun kekerasan namun mengalami beban 

kerja ganda. Hambatan yang didapat berasal dari internal perusahaan dan juga pihak 

eksternal yaitu masyarakat dan pemerintah. 

Penelitian lainnya mengenai perempuan dan kepemimpinan pendidikan pernah 

diteliti oleh Le (2011) yang berjudul How Does Culture Impact On Women’s 

Leadership In Higher Education? A Case Study In Vietnam. Penelitian tersebut didapat 

dari pengalaman enam pemimpin wanita, dimana lima diantara enam pemimpin 

perempuan tersebut merupakan Kepala Departemen atau divisi di sebuah universitas 

teknis. Penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana budaya membentuk cara wanita 

memimpin serta keyakinan dan persepsi mereka tentang kepemimpinan pendidikan 

yang lebih tinggi di Vietnam. Hasil temuan menunjukkan bahwa baik budaya adat dan 

organisasi secara substansial mempengaruhi kepemimpinan peserta perempuan dalam 

berlatih dan akibatnya berkontribusi terhadap representasi buruk perempuan dalam 

posisi senior. Selain itu para wanita mengalami tantangan yang lebih dalam mengisi 

peran mereka ketika mereka muda, usia tampaknya menjadi faktor yang sangat penting 

dalam praktek kepemimpinan di Vietnam. 

Secara umum, penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan penulis 

memiliki persamaan variabel, yaitu membahas tentang kepemimpinan perempuan, 

namun terdapat berbagai bidang dan berbagai narasumber. Sumbangan penelitian yang 

akan dilakukan adalah penelitian ini dilakukan pada seorang pemimpin perempuan pada 

STIKES „Aisyiyah yang merupakan alumni dan sekarang menjadi ketua pada STIKES 

tersebut. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses kepemimpinan, 

pengembangan instansi, dan hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh pemimpin 

perempuan. Penelitian ini berorientasi pada proses yang dihadapi oleh narasumber 

karena penelitian ini bersifat kualitatif. 
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Landasan Teori 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan (Hasibuan, 2006). Sumber daya manusia 

merupakan sumber daya yang paling penting dalam suatu perusahaan. Sumber daya 

manusia menurut Almasdi dalam Ardana, Mujiati, dan Utama (2012) adalah kekuatan 

daya fikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu digali, 

dibina, serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan 

kehidupan manusia. Dengan demikian, kita membutuhkan manajemen sumber daya 

manusia yang diharapkan mampu memaksimalkan perkembangan diri seseorang. 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam 

suatu perusahaan. Sebuah definisi komprehensif tentang Manajemen Sumber Daya 

Manusia dijelaskan oleh Dessler (2004) yaitu manajemen sumber daya manusia adalah 

proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk 

mengurus relasi kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka, serta hal-hal yang 

berhubungan dengan keadilan. 

 

Peran Hard Approach dan Soft Approach. Menurut (Alwi, 2001) dalam 

pengembangan MSDM  dibagi menajdi dua pendekatan, yaitu pendekatan hard 

approach dan soft approach. Dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang 

unggul melalui pendekatan keras (hard approach), ada tiga faktor yang secara 

signifikan saling terkait dan crucial sifatnya terutama dalam tahap attaracting (menarik) 

dan developing (berkembang) yaitu sistem rekrutmen dan seleksi, sistem pelatihan dan 

pengembangan. Sedangkan soft approach memandang komitmen karyawan merupakan 

kunci penentu kinerja kompetitif. Karyawan yang bekerja dalam kultur komitmen yang 

tinggi dipersiapkan untuk bekerja dalam jangka panjang. Komitmen tumbuh dan iklim 

kepercayaan (Alwi, 2008). 

 

Teori Kepemimpinan. Bass (1985, 20) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

transformasional memotivasi bawahan untuk bekerja lebih dari apa yang diharapkan 

oleh pemimpin melalui: 1) Meningkatkan kesadaran bawahan mengenai pentingnya 

nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan organisasi; 2) Membuat bawahan untuk 
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mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan tim maupun organisasi; 3) 

Memicu bawahan untuk meningkatkan level kebutuhan karyawan untuk menciptakan 

perubahan, pemimpin transformasional menjadi panutan yang kuat untuk pengikut 

mereka. Mereka memiliki nilai-nilai moral yang berkembang dan identitas diri yang 

terbentuk atas keputusan diri sendiri (Avolio & Gibbons, 1988). Pendekatan 

transformasional memberikan gambaran yang lebih luas di mana kepemimpinan tidak 

hanya mencakup pertukaran imbalan, tetapi juga pemimpin memperhatikan kebutuhan 

dan pertumbuhan pengikut (Avolio, 1999; Bass, 1985). Terdapat 3 faktor 

kepemimpinan dalam pendekatan tranformasional yaitu kepemimpinan 

transformasional, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan laissez-faire.  

Sedangkan Kartono (2013:33) menjelaskan kemunculan teori – teori 

kepemimpinan yaitu: 1) Teori Genetis. Teori ini menjelaskan dimana pemimpin itu 

dibuat melainkan lahir dengan bakat – bakat alami sebagai pemimpin. Dia ditakdirkan 

lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. 2) Teori Sosial. 

Teori ini mengemukakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk, 

tidak dilahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha 

penyiapan dan pendidikan serta dorongan oleh kemauan sendiri. 3) Teori Ekologis atau 

Sintetis. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pimpinan, bila 

sejak lahirnya dia telah memiliki bakat – bakat kepemimpinan, dan bakat – bakat ini 

sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan 

tuntutan lingkungan atau ekologisnya. 

 

Kepemimpinan Perempuan. Menurut Kanter (1997:233) ada empat faktor yang 

mempengaruhi gaya kepemimpinan perempuan yaitu: The Mother (keibuan), The Pet 

(kesayangan), The Seductrees (Objek Seksual), The Iron Maiden (perempuan besi). 

Penelitian mengenai kepemimpinan perempuan telah dilakukan oleh Setiawati dan 

Saputra (2012) yang berjudul Bu Lies, Competent Female Entrepreneur: A Biographic 

Study of Female Leadership in Developing Family Business menunjukkan bahwa 

karakter kepemimpinan the mother, the pet, the sex object, dan the iron maiden terlihat 

dalam kepemimpinan narasumber, namun yang paling dominan adalah karakter 

kepemimpinan the mother.  
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Konsep Gender. Santrock (2003:365) mengemukakan bahwa istilah  gender dan seks 

memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada 

dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada 

dimensi sosial – budaya seorang laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender 

biasanya ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan 

terhadap perempuan maupun laki-laki. Fakih (2008:12) menjabarkan beberapa 

manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut: 1) Marginalisasi atau pemiskinan 

kaum perempuan, 2) Subordinasi atau anggapan bahwa perempuan itu lemah dan tak 

patut dinomorsatukan, 3) Stereotipe atau pelabelan, 4) Kekerasan fisik maupun psikis, 

dan 5) Double Burden atau beban ganda menjadi perempuan karir dan ibu rumah 

tangga. Sedangkan Caplan (1987) dalam Zainuddin (2006:1) menegaskan bahwa gender 

merupakan perbedaan perilaku antara laki – laki dan perempuan selain dari struktur 

biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan cultural. Gender 

dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan 

pada ciri sosial masing – masing. 

Oakley (1972) dalam Fakih (2008:71) menemukan bahwa gender adalah 

perbedaan perilaku (behavioral differences) antara laki – laki dan perempuan yang 

dikontruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ketentuan dari Tuhan 

melainkan diciptakan oleh manusia (laki – laki atau perempuan) melalui proses sosial 

dan kultural yang panjang. Fakih (2008:12) menjabarkan beberapa manifestasi 

ketidakadilan gender sebagai berikut: marginalisasi perempuan, subordinasi, stereotype, 

kekerasan, beban kerja ganda. 

 

Pengembangan Organisasi. Cummings dan Worley (2008:2) mengemukakan bahwa 

pengembangan organisasi diaplikasikan dalam bentuk mengubah strategi, struktur, 

proses, dan sistem di dalam organisasi, departemen, kelompok kerja, maupun pekerjaan 

individu. Sebuah program perubahan ditujukan untuk memodifikasi strategi organisasi, 

contohnya bagaimana organisasi harus bertindak dalam menanggapi lingkungan yang 

lebih luas lagi dan bagaimana hubungan antara organisasi dengan lingkungan bisa 

ditingkatkan. Diungkapkan oleh Beer dalam (Armstrong, 2013: 154) bahwa 

pengembangan organisasi adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan 

kemampuan organisasi yang berkaitan dengan proses atau bagaimana hal-hal bisa 
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dilakukan. Pengembangan organisasi atau OD (organizational development) beroperasi 

sebagai sebuah sistem proses pengumpulan data yang luas, diagnosis, perencanaan 

tindakan, intervensi dan evaluasi. 

Pengembangan oranisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan 

kreatifitas keorganisasian dengan mengitegrasikan keinginan individu akan 

pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Secara khusus proses 

ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana yang meliputi suatu 

sistem total sepanjang periode tertentu dan berusaha mengadakan perubahan itu 

berkaitan dengan misi organisasi (Gibson, Ivancevich, Donnel:1986-583). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan Penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Moleong (2005) 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. Studi 

biografis adalah studi tentang seorang individual dan pengalamannya sebagaimana 

dikatakan kepada peneliti atau ditemukan dalam dokumen – dokumen dan materiil 

arsip.  

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

descriptive, exploratory, explanatory. 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 peneliti mengumpulkan data dari dokumen, arsip, dan 
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melakukan wawancara langsung dan percakapan individu untuk mengumpulkan data 

primer. Kepemimpinan IW di STIKES 'Aisyiyah sebagai seorang perempuan yang 

merupakan institusi pendidikan kesehatan Islam dan perkembangannya. 

 

Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah 

Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 1963 dengan nama yang telah berevolusi hingga 

akhirnya dikokohkan kembali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah 

Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Ring Road Barat 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, 

Sleman. 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. 

 

Instrumen Penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti sendiri. Pada penelitian kualitatif instrumen utamanya 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). Selain itu dikaji pula beberapa masalah utama yang 

menjadi dasar penelitian ini, yaitu: 1) Proses kepemimpinan, beberapa hal yang akan 

diteliti dalam ruang lingkup proses menjadi pemimpin antara lain: latar belakang 

keluarga, latar belakang pendidikan, pengalaman hidup yang berperan dalam 

membentuk kepemimpinan, motivasi menjadi pemimpin, inspirasi menjadi pemimpin; 

2) Kepemimpinan perempuan, hal yang akan dibahas dalam ruang lingkup 

kepemimpinan perempuan ini meliputi: pandangan mengenai kepemimpinan 

perempuan, nilai – nilai pemimpin yang ingin diterapkan, hubungan antara pemimpin 

dengan karyawan dan rekan kerja, peran kepemimpinan perempuan; 3) Pengembangan 

organisasi, hal – hal yang akan dibahas dalam ruang lingkup pengembangan organisasi 

ini adalah: awal mula didirikannya organisasi, keunggulan organisasi, perubahan 

organisasi, nilai-nilai yang ditawarkan organisasi ke masyarakat, pengembangan 

organisasi di masa mendatang; 4) Hambatan dan tantangan dalam memimpin, yang 

akan dibahas dalam ruang lingkup hambatan dan tantangan antara lain: permasalahan 
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pribadi, organisasi, dan masyarakat yang dihadapi pemimpin perempuan dalam 

mengembangkan organisasi, penyelesaian masalah, ketidakadilan gender yang dialami 

oleh pemimpin perempuan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

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). Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara semiterstruktur dan 

wawancara tersetruktur. Pada wawancara terstruktur 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 tape recorder, gambar, dan material lain yang 

dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Wawancara semiterstruktur 

menggunakan model lebih bebas daripada wawancara terstruktur yaitu narasumber 

diminta pendapat dan ide-idenya karana tujuan wawancara ini untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka.  

 

Observasi. Stainback dalam Sugiyono (2009:310) membagi observasi berpartisipasi 

menjadi empat, yaitu pasive participation, moderate participation, active participation, 

dan complete participation. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Dalam 

observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

 

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). Studi dokumen merupakan pelengkap dari 
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penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk 

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

 

Teknik Analisis Data. Aktivitas dalam analisis data meliputi data reduction, data 

display, dan conclusion drawing (Sugiyono,2009) yaitu: mereduksi data berarti 

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

dicari tema dan polanya, melalui penyajian data (data display) maka akan 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami, kemudian  langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

 

Uji Keabsahan Data. Data penelitian dilakukan pengecekan keabsahan data melalui : 

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. 

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). 

 

TEMUAN PENELITIAN 

 

Profil Singkat. IW lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1973 di Bantul Yogyakarta, 

dari pasangan Pak Harto dan bu Wakidah. IW mulai menempuh pendidikan 

Keperawatan si STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah selesai D3, IW menikah dengan 

bapak Rishadi pada 23 Desember 1995 dan setelah itu dikaruniai tiga orang anak, putri 

pertamanya bernama Ririn, kemudian putri keduanya yaitu yang sering disapa Afa, dan 

yang terakhir seorang anak lelaki bernama Habib. IW dan keluarganya beretempat 
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tinggal di Ngabean Kulon, RT 01/34 Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Setelah 

IW menikah kemudian kembali menyelesaikan studinya dan dipercaya untuk menjadi 

dosen serta mendapatkan amanah untuk menduduki beberapa posisi pimpinan di 

STIKES 'Aisyiyah sebelum akhirnya menjadi Ketua STIKES 'Aisyiyah hingga sekarang 

ini.IW merupakan seorang pemimpin yang berkontribusi terhadap pengembangan 

STIKES 'Aisyiyah. Sebagai pemimpin muda yang mendapatkan amanah untuk menjadi 

Ketua STIKES yang merupakan seorang alumni sekolah tersebut. Dengan 

kepemimpinannya yang berlandaskan religi pada usia muda inilah IW menerapkan 

semangat yang tinggi untuk memajukan STIKES 'Aisyiyah bersama rekan-rekannya. 

 

Proses Kepemimpinan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, ditemukan 

bahwa IW mejadi pemimpin karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan individual 

dimana sejak dini IW telah menjadi pengamat dalam kegiatan – kegiatan organisasional 

hingga dewasa dan kepemimpinannya dibentuk melalui pengalaman organisasi hingga 

dewasa serta perjalanan pendidikannya yang dapat membuat IW menjadi pemimpin di 

STIKES 'Aisyiyah tersebut.  

“Jadi kemudian karena kami itu dekat dengan apa ya perguruan-perguruan 

Muhammadiyah di sekitar rumah saya itu kan banyak SD Muhammadiyah, 

SMP Muhammadiyah, TK, dan sebagainya...” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 09:53). 

 

Temuan tersebut mirip dengan hal yang dikemukakan oleh Kartono (2013:31-

36) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa teori munculnya kepemimpinan yaitu 

teori terdiri dari teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. 

“Kami menikah sejak tahun 1995, kebetulan saat itu bu Warsiti juga dosen juga 

belum, jadi, bu Warsiti menikah dengan bapak ketika baru saja lulus sejak 

setahun  3, karena saat itu kebetulan lulus terbaik disekolahkan S1 dan S2 di 

UI...” (Bapak Rishadi, 10 02  2016, 18:20) 

 

Dalam hal ini IW lebih mirip terhadap teori sosial, dimana teori ini menyatakan 

bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. 

Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta 

dorongan oleh kemauan sendiri. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian 

terdahulu yang yang telah dilakukan sebelumnya oleh Lahti (2013) dengan judul 

Women and leadership: Factors That Influence Women's Career Succes (Female 

Leaders' Reflections on Their Career Development and Leadership). Menemukan ada 
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banyak faktor yang mempengaruhi karir perempuan  untuk menjadi pemimpin dalam 

posisi manajerial. Faktor-faktor yang berpengaruh didefinisikan sebagai faktor 

bermasyarakat atau sosial, organisasional, dan individual. Sehingga faktor sosial, 

organisasi dan individunya dapat mempengaruhi perempuan menjadi pemimpin. Sama 

halnya dengan penelitian ini dimana IW menjadi seorang pemimpin juga karena sejak 

kecil hingga dewasa lingkungan sekitarnya sudah mendukung IW untuk dapat 

menempatkan dirinya sesuai dengan tuntutan sosial dan organisasional, selain itu 

terdapat jiwa kepemimpinan dalam diri IW karena mampu mengajak pengikutnya untuk 

dapat mewujudkan visi misi perusahaan. 

 

Kepemimpinan Perempuan. 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. 

“...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) 

 

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 
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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. Sedangkan 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. 

 

Pengembangan Organisasi. Hasil temuan penelitian ini tentang pengembangan 

STIKES 'Aisyiyah sesuai dengan apa yang dijelaskam oleh Cummings dan Worley 

(2008: 163-164) di mana aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses implementasi 

perubahan dan pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Memotivasi perubahan: terdiri dari aktivitas menciptakan kesiapan organisasi 

terhadap perubahan serta menanggulangi resistensi terhadap perubahan. Dalam 

hal ini, IW terus berusaha untuk memotivasi bawahannya dengan bekerja 

sesuai pekerjaan yang telah diberikan dan memotivasi yaitu melalui 

implementasi dari enam nilai – nilai dasar STIKES agar selalu menjadi yang 

terbaik untuk dapat memajukan STIKES dan merealisasikan recana 

perwujudan Universitas 'Aisyiyah. 

2. Menciptakan visi: terdiri dari aktivitas pendeskripsian ideologi dan 

mengkonstruksikan masa depan yang diinginkan. Visi STIKES 'Aisyiyah 

Yogyakarta menjadi pendidikan tinggi kesehatan unggulan, sebagai realisasi 

strategis dari visi dan misi 'Aisyiyah, yang mampu menghasilkan lulusan 

profesional dan berakhlak mulia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, 

kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan. Diwujudkan dengan meraih posisi 

STIKES terbaik seindonesia dan menempati posisi ke 72 dalam bersaing 

dengan perguruan tinggi lain. 

3. Mengembangkan dukungan politik: aktivitas ini melibatkan proses seperti 

penilaian aktor-aktor yang berpengaruh pada perubahan, mengidentifikasi 

stakeholder kunci, dan mempengaruhi stakeholder. Dalam hal ini, IW selalu 

menerapkan prinsip the right man in the right place. Hal itu karena kontribusi 

yang bisa diberikan stakeholder (internal STIKES 'Aisyiyah) adalah dengan 
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melaksanakan pekerjaan mereka secara optimal, dan hal itu hanya bisa 

dilakukan ketika para anggota organisasi memiliki ketrampilan dan 

kemampuan di bidang kerjanya. Selain itu IW juga mengembangkan dukungan 

dari stakeholder eksternal seperti hubungan baik dengan Pimpinan Pusat 

'Aisyiyah sendiri, mahasiswa, dan kerjasama – kerjasama nasional maupun 

internasioanl STIKES. 

“...yang kedua semua pekerjaan itu kalau bisa kita the right man in the 

right place jadi memang orang itu kompetensinya di sini sehingga 

ditempatkan di sini...” (Bu Warsiti, 12 12 2015, 11:05) 

 

4. Mengelola transisi: terdiri dari perencanaan aktivitas, perencanaan komitmen, 

dan struktur manajemen. Dengan menjalankan Rencana Strategis (Rensra)  

STIKES 'Aisyiyah sendiri sesuai dengan SOP (Standard Operational 

Procedure) perusahaan. Selain itu dengan mencoba untuk mengembangkan diri 

untuk tidak hanya fokus terhadap pendidikan kesehatan saja, salah satunnya 

dengan perwujudan menuju Universitas yang kini sedang dalam proses. 

5. Momentum yang berkelanjutan: terdiri dari penyediaan aspek-aspek yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan, membangun dukungan 

bagi agen perubahan, mengembangkan kompentensi dan keterampilan baru, 

dan memperkuat perilaku baru. Di STIKES terdapat kajian – kajian Islami 

untuk para mahasiswa – mahasiswi dan para staf pengajar serta seluruh 

karyawan, selain itu dari sisi pengembangan SDM banyak kesempatan para 

pengajar untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi, disediakan pula 

banyak beasiswa dari pihak – pihak yang terkait kerjasama dengan STIKES 

'Aisyiyah. Sedangkan penyediaan kebutuhan dari aspek fisik dilakukan 

pengembangan berbagai fasilitas serta sarana dalam gedung baru yang masih 

berlangsung pembangunannya. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurdina (2015) dengan judul 

Perempuan Pelopor Pendidikan Islam Terpadu: Dedikasi, Prestasi, Pengabdian (Studi 

Biografi Kepemimpinan Ibu Lilik Indriati di Sekolah Islam Berwawasan Internasional 

BIAS Yogyakarta) ditemukan bahwa BIAS mengimplementasikan aktivitas perubahan 

dan pengembangan yaitu memotivasi perubahan dengan menekankan pada kebutuhan 

perubahan manajerial dan permintaan terhadap adanya profesionalitas, perancangan visi 
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melalui formulasi tiga pijakan utama BIAS sebagai pedoman, pengembangan dukungan 

politik dengan melakukan kerjasama dengan institusi-instusi pemerintahan, mengelola 

perubahan dengan melakukan pembimbingan dan mengadakan acara-acara sosial.  

“...baru saja diterima kemarin bahwa kita rangking 72 diantara Universitas di 

Indonesia namun STIKESnya itu kita nomer satu. Jadi Alhamdulillah di tahun 

ini kita sudah terbaik, nah begitu dapat berita itu kemudian langsung susun 

strategi akan kita publikasikan bahwa kita itu sudah tercapai apa yang menjadi 

visi misi kita di tahun 2016 menjadi STIKES terbaik. Kemudian sudah dibuat 

rencana ini, rencana itu, humas harus bagaimana, bagian kerja sama harus 

bagaimana, dan seterusnya...” (Yuli Isnaeni, 04 01 2016, 11:18) 

 

Sama halnya dengan STIKES 'Aisyiyah yang menerapkan itu semua tetapi 

dengan visi untuk menjadi pendidikan tinggi yang terbaik dan unggul, selain itu 

mengelola hubungan kerjasama dengan pihak – pihak baik dari segi pendidikan maupun 

kesehatan. 

 

Tantangan dan Hambatan. Permasalahan yang dialami oleh IW dalam memimpin 

yaitu dari sisi diri pemimpin sendiri adalah faktor usia yang dahulu di saat IW menjadi 

ketua pada usia yang muda selain itu dari luar diri pemimpin seperti kebijakan seorang 

pemimpin perempuan dalam menyikapi peran beban ganda para karyawan 

perempuannya. Selain itu terdapat tantangan terhadap pihak eksternal tentang 

bagaimana dapat bersaing dengan perguruan – perguruan tinggi lainnya. 

“Kalau sekarang ini kan sudah beda lagi ya  amannya ya, kalau persoalan 

secara psikologis mungkin sudah tidak dominan ya, sekarang persoalannya itu 

justru tantangan dari luar ini yang mesti harus kita sikapi.” (Bu Warsiti, 

10 02  2016, 19:58) 

 

IW merupakan salah satu pemimpin yang melibatkan karyawan untuk 

mencapai tujuan yang jelas dengan sikap yang tegas serta disiplin dalam bekerja serta 

menghilangkan hambatan atau rintangan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga 

menghasilkan motivasi yang dapat memberikan dukungan terhadap para rekan kerja 

baik secara Islami maupun secara profesionalisme kerja. 

Temuan tersebut relevan dengan penelitian oleh Le (2011) yang berjudul How 

Does Culture Impact On Women’s Leadership In Higher Education? A Case Study In 

Vietnam, ditemukan bahwa para wanita mengalami tantangan yang lebih dalam mengisi 

peran mereka ketika mereka muda, sehingga usia tampaknya menjadi faktor yang 
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sangat penting dalam praktek kepemimpinan di Vietnam. Dalam penelitian ini penulis 

menemukan juga bahwa tantangan yang dialami oleh pemimpin muda yang memimpin 

para senior – seniornya seperti kesiapan psikologis yang kurang saat awal memimpin 

organisasi, sehingga faktor usia dapat menjadi suatu tantangan bagi pemimpin muda. 

Selain itu penelitia lain oleh Crosby-Hillier (2012) yang berjudul Women and 

Educational Leadership: Exploring the Experiences of Current and Aspiring Female 

Educational Administrators terdapat empat faktor kunci yang dibahas yaitu konflik 

antara pekerjaan dan keluarga; bimbingan; hubungan kerja; dan stereotip gender. Dari 

segi aspek hubungan kerja, ditemukan adanya konflik dan kompetisi pada pemimpin 

perempuan muda. Dalam hal ini tidak ditemukan stereotip gender dan sama bahwa 

tantangan berasal dari segi usia pemimpin perempuan muda tetapi pada penelitian ini 

penulis tidak menemukan kompetisi diantaranya karena terdapat hubungan yang baik 

antara pemimpin serta para bawahannya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Pertama, Kepemimpinan IW dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu lingkungan sekitar 

tempat IW tinggal sejak dini hingga dewasa. Faktor ini mempengaruhi melalui 

lingkungan sekitar tempat tinggal yang banyak digunakan untuk menyelenggarakan 

kegiatan – kegiatan yang bersifat organisasional. Selain itu, terdapat faktor individu 

yaitu faktor pendidikan yang melatarbelakangi proses IW menjadi seorang pemimpin, 

aktif dalam organisasi dan prestasi IW menjadi salah satu jalan menuju proses IW 

sukses dalam memimpin. Kedua, kepemimpinan IW mirip dengan teori kelompok 

dimana dalam mengembangkan organisasi IW melakukan pertukaran yang positif antara 

pemimpin dan bawahannya untuk mencapai visi misi organisasi. IW juga merupakan 

pemimpin yang suportif yang bersifat egaliter dan mendukung kebutuhan bawahannya. 

Selain itu mirip dengan teori transformasional, tetapi yang menonjol yaitu dalam hal 

motivasi yang menginspirasi bahwa IW selalu mendorong untuk menjadi yang terbaik 

dan bekerja bersama untuk membesarkan perserikatan, yang kedua adalah dalam hal 

stimulasi intelektual yaitu selalu membuat rancangan – rancangan strategi dan 

pemecahan masalah melalui diskusi dengan bawahannya. Ketiga, dari perspektif teori 
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perkembangan organisasi, IW menjalankan rencana – rencana strategis yang telah 

dibuat melalui implementasi dari nilai – nilai yang dianut STIKES „Aisyiyah dengan 

meningkatkan kualitas internal dan eksternal organisasi, pengembangan dukungan 

politik dengan melakukan kerjasama dengan institusi-instusi pemerintahan, mengelola 

perubahan dengan melakukan pembimbingan dan mengadakan acara – acara sosial. 

Keempat, Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh IW sebagai pemimpin adalah 

konflik pada diri sendiri dan bawahan pernah dirasakan, beban kerja ganda sebagai 

wanita karir dan ibu rumah tangga, kemudian faktor usia yang merupakan suatu beban 

tekanan psikologis yang pernah dialami pemimpin saat IW masih muda, dan dari pihak 

ekternal bahwa harus menjadi yang terbaik untuk mampu bersaing dengan perguruan 

tinggi lainnya. 

 

Saran 

Bagi pemimpin baru. Seorang pemimpin harus peka teerhadap kondisi lingkungan agar 

saat ada kebutuhan pengembangan organisasi yang ditujukan agar organisasi mampu 

beradaptasi pada perubahan lingkungan, pemimpin dapat menganalisis permasalahan 

organisasi dan mencari solusinya. Seorang pemimpi juga tidak boleh stagnan dan harus 

terus melakukan upgrading dan pengembangan agar organisasi yang dipimpinnya tidak 

tertinggal. 

Bagi pengembang organisasi. Para pemimpin hendaknya lebih memperhatikan aspek-

aspek kebutuhan yang ada di dalam tubuh organisasi dan tidak boleh takut terhadap 

perubahan Karena sesungguhnya perubahan yag diwujudkan dalam pengembangan 

organisasi tersebut demi meningkatkan daya saing organisasi di era global. 

Bagi pemimpin perempuan. Perempuan yang akan menjadi pemimpin hendaknya harus 

lebih memperhatikan tanggung jawab sebagai istri dan pelaku organisasi dan bisa saling 

bekerja sama antara istri dan suami, saling membantu, serta harus lebih teliti dengan 

permasalahan yang ada dalam kehidupan maupun lingkungan sehari-hari 
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