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Abstrak  

Organisasi Ikatan Pelajar Mahsiswa Riau Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) 

merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di Provinsi Yogyakarta. Setiap 

organisasi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, tujuan 

organisasi IPMR-KP mengwujudkan dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelajar dan 

mahasiswa Kabupaten Pelalawan khususnya dan masyarakat Pelalawan pada umumnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam organisasi dan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan berpartisipasi dalam Organisasi 

Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) di Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ditentukan 

menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria informan yaitu  pengurus organisasi dan 

perempuan yang ikut dalam organisasi IPMR-KP di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas dan reliabilitas data pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Konsep analisis data interaktif Miles dan 

Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga pada penarikan 

kesimpulan digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini. 

Hasil penelitian mengenai: 1. Partisipasi perempuan dalam organisasi IPMR-KP di 

Yogyakarta, menunjukan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan karena hanya 

sedikit perempuan yang terlibat dalam struktur Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) di Yogyakarta. Posisi tersebut hampir bisa dipastikan 

menepati tempat yang identik dengan stereotipe pekerjaan domestik seperti bendahara serta 

seksi atau bidang-bidang sosial. Perempuan  jarang sekali duduk sebagai ketua atau posisi-

posisi strategis karena dalam organisasi IPMR-KP di Yogyakarta masih didominasi oleh laki-

laki. 2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan berpartisipasi dalam Organisasi 

Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) di Yogyakarta  ada dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal: Faktor internal yaitu: ego gender. Faktor eksternal 

yaitu: sosial, mencari pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepemimpinan. 

Faktor-faktor yang menghambat perempuan berpartisipasi dalam Organisasi Ikatan Pelajar 

Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) di Yogyakarta yaitu: budaya patriarkhi, 

agama, ideologis dan psikologis.  
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