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ABSTRAK 

Berkembang tidaknya suatu organisasi ditentukan oleh seorang pemimpin, karena pemimpin 

mempunyai arti penting bagi anggotanya. Fungsi pemimpin sebagai motivator, pemecah 

masalah, pengelola dan pengembang kebijakan suatu organisasi. Untuk melaksanakan semua 

fungsi kepemimpinan tersebut, seorang pemimpin menggunakan suatu gaya kepemimpinan, 

yaitu salah satu cara bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan sistem atau semua 

anggotanya yang berada dalam suatu organisasi menuju sasaran yang dituju. Wanita adalah 

salah satu pemimpin yang masih diragukan kemampuannya dalam hal memimpin. Namun 

pada kenyataannya, sekarang ini banyak wanita yang menjadi pemimpin disegala bidang, 

sepert bidang militer yang lebih sering digeluti oleh laki-laki. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan gaya kepemimpinan pada polisi wanita. Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 2 Desember 2008, dengan melibatkan 3 pemimpin polsek sebagai sumber primer dan 

6 anggota polsek sebagai sumber sekunder. Penelitian ini juga didasarkan oleh metode 

purposive sampling, dimana ke 9 subyek tersebut berada dibidang kepolisian dengan 

ketentuan masa kerja sebagai seorang pemimpin selama 2 tahun, beserta anggotanya yang 

memiliki intensi keja dengan pemimpin tersebut selama 2 tahun. Proses pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan pada polisi 

wanita yaitu cenderung menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Hal ini didukung oleh 

kepemimpinan wanita yang lebih berorientasi pada sisi kemanusiaan, dengan melihat cara 

berkomunikasi serta pengarahan yang lebih tepat terhadap semua anggotanya. Selain itu 

polisi wanita cenderung menghargai kemampuan individu serta lebih flexibel terhadap 

aturan-aturan yang ada dan telah ditentukan. Pemimpin wanita disini juga menunjukkan 

bahwa wanita lebih bergantung pada orang lain dan berorientasi pada hubungan kerja sama 

yang tidak otoriter. 

 

ABSTRACT 

The development of an organization is determined by the leader. It is because the leader has 

the most important role for his or her members. The function of leader is as motivator, 

problem solving, organizer and the developer of policy in organisation to achive the goal ar 

target. Woman is the leader that still questionable in her competence. Yet, in fact, today, there 

are a lot of woman that become leader in every fields, like in military in which mostly 

handled by men.  

This study is qualitatif descriptive study that is concerned to know and to deskribe the 

leadership style of policewoman. This study conducted on Desember 2, 2008 by involving 3 

superintendets as primary sources and 6 members of police distriks as secondary sources. 

This study is based on the purposive sampling method, where the 9 subjects is in the police 

official by tenure as the leader is 2 years, and the members that has work intention by the 

leader for during 2 years. The process of data collection is conducted by using observation 

ang interview. From the result of study, it can be concluded that the leadership style on 

policement tends to use democracy. It is supported by woman leadership that is more oriented 

on humanity, by viewing the way of communication and more supervise toward all members. 



Besides, policewoman tends to respectindividual competence and more flexible toward 

existed and fixed roles. Woman leader here also shows that she is more relying and more 

orienting to antiauthoritarian cooperation. 

 


