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Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

Instrumen penelitian 



Lampiran 1. Lembar Observasi  

PEDOMAN OBSERVASI 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Hari/ tanggal : 

Pukul  : 

Tempat  : 

No  Aspek yang Diamati Keterangan 

1 Lokasi  

2 Waktu observasi  

3 Jumlah anggota IPMR-KP  

4 Kegiatan-kegiatan IPMR-KP  

5 Bentuk interaksi antar anggota IPMR-KP  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Pedoman wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 

Tempat/waktu  : 

Situasi saat wawancara : 

A. Identitas informan 

1. Nama  : 

2. Jenis kelamin : 

3. Usia  : 

4. Alamat  : 

B. Wawancara dengan pengurus IPMR-KP 

1. Sejak kapan IPMR-KP ini berdiri? 

2. Siapa pencetus ide berdirinya organisasi IPMR-KP ini? 

3. Apa tujuan IPMR-KP ini berdiri? 

4. Bagaimana bentuk sekretarian IPMR-KP? 

5. Berapa jumlah seluruh anggota IPMR-KP? 

6. Apakah selama IPMR-KP berdiri pernah ada perempuan yang menjadi ketua? 

Jika ia, jika tidak kenapa? 

7. Berapa jumlah anggota perempuan dan anggota laki-laki dalam organisasi IPMR-

KP ini? 

8. Apakah semua mahasiswa ataupun pelajar dari Kabupaten Pelalawan yang ada di 

Yogyakarta tahu akan keberadaan  Organisasi IPMR-KP ini? 



9. Apakah mereka semua terdaftar dalam anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

10. Bagaimana cara mensosialisasikan keberadaan organisasi IPMR-KP ini kepada 

mahasiswa ataupun pelajar yang belum mengetahui atau bagi mereka yang baru 

saja datang di Yogyakarta? 

11. Bagaimana hubungan anggota dengan pengurus dari organisasi IPMR-KP? 

12. Menurut anda  bagaimana partisipasi perempuan dalam organisasi IPMR-KP 

selama ini? 

13.  Bagaimana pandangan anda tentang perempuan menjadi pemimpin dalam 

organisasi IPMR-KP ini? 

14. Sejauhmana partisipasi perempuan dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa 

Riau Kabupaten Pelalawan saat sekarang ini? 

15. Berapakah jumlah perempuan yang termasuk dalam struktur organisasi IPMR-KP 

ini? 

16. Bagaimana jika anda dipimpin oleh perempuan? 

17. Apakah anda setuju dengan pandangan laki-laki lebih kuat dari perempuan? 

C. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 



7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 

8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMR-KP? 

9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan 

pengurus ? 

11.  Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran 3 

Hasil Observasi 



Lampiran 1 

HASIL OBSERVASI 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

No  Aspek yang Diamati Keterangan 

1 Lokasi Asrama hulubandar yang beralamat di 

jalan Kaliurang kilometer 5,6 gang 

Pandega Duta III/19 No. 11c 

Yogyakarta. 

2 Waktu observasi 1. Observasi dan wawancara bulan 

Februari dan April 

a. 10 Februari-20 Februari 

b. 11 Maret- 05 April 

3 Jumlah anggota IPMR-KP Jumlah anggota Ikatan Pelajar 

Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

Di Yogyakarta baik yang terdaftar 

maupun tidak kurang lebih 305 orang. 

4 Kegiatan-kegiatan IPMR-KP Kegitan-kegitan dari Ikatan Pelajar 

Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

sudah tercantum pada program kerja, 

kecuali kegiatan yang bersifat 

incidental 

5 Bentuk interaksi antar anggota 

IPMR-KP 

Interaksi yang terjalin antar anggota 

mebuat mereka semakin dekat, hal ini 

bisa dilihat dari kekompakan mereka 

ketika menjalankan program 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Daftar  Koding dan 

Transkip Hasil Wawancara 

 



Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 25 Maret 2014 

Tempat/waktu  : di Asrama Hulubandar 

Jabatan dalam organisasi  : Ketua Umum 

Situasi saat wawancara : Tenang dan nyaman 

A. Identitas informan yang pertama: 

1. Nama  : Zulpandi 

2. Jenis kelamin : laki-laki 

3. Usia  : 23 tahun 

4. Alamat  : Jalan Wates KM 4 

B. Wawancara dengan pengurus IPMR-KP 

1. Sejak kapan IPMR-KP ini berdiri? 

Jawaban: 19 oktober 1999 

2. Siapa pencetus ide berdirinya organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: para senior yang ada di Yogyakarta 

3. Apa tujuan IPMR-KP ini berdiri? 

Jawaban: untuk menyatukan dan mengkoordinir mahasiswa pelalawan di 

Yogyakarta 

4. Bagaimana bentuk sekretarian IPMR-KP? 

Jawaban: sejauh ini, meskipun masih ada kekurangan tetapi sudah bisa 

menampung selingkup organisasi. 

5. Berapa jumlah seluruh anggota IPMR-KP? 

Jawaban: yang terdata sekitar 305 orang, karena tiap tahun bisa berubah. 

6. Apakah selama IPMR-KP berdiri pernah ada perempuan yang menjadi ketua? 

Jika ia, jika tidak kenapa? 

Jawaban: tidak, karena selama IPMR-KP berdiri belum pernah perempuan 

yang menjadi ketua. 

7. Berapa jumlah anggota perempuan dan anggota laki-laki dalam organisasi 

IPMR-KP ini? 

Jawaban: kurang lebih 153 orang 

8. Apakah semua mahasiswa ataupun pelajar dari Kabupaten Pelalawan yang ada 

di Yogyakarta tahu akan keberadaan  Organisasi IPMR-KP ini? 
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Jawaban: tidak semua karena pengurus selama ini belum mampu untuk 

mendata semua mahasiswa yang ada di Yogyakarta. 

9. Apakah mereka semua terdaftar dalam anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: belum, karena setiap tahun jumlah anggota IPMR-KP bertambah. 

10. Bagaimana cara mensosialisasikan keberadaan organisasi IPMR-KP ini kepada 

mahasiswa ataupun pelajar yang belum mengetahui atau bagi mereka yang 

baru saja datang di Yogyakarta? 

Jawaban: melalaui media internet dan sosial 

11. Bagaimana hubungan anggota dengan pengurus dari organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: selama ini baik, karena pengurus tidak menutupi komunikasi. 

Kegiatan-kegiatan yang ada selalu mengikutsertakan anggota. 

12. Menurut anda  bagaimana partisipasi perempuan dalam organisasi IPMR-KP 

selama ini? 

Jawaban: partisipasi perempuan pada dasarnya belum optimal namun usaha-

usaha dari setiap generasi pengurus terus dilakukan contohnya dengan semakin 

banyaknya anggota perempuan sering diikutsertakan dalam setiap kegiatan dan 

mengaktifkan kembali LPP. 

13. Bagaimana pandangan anda tentang perempuan menjadi pemimpin dalam 

organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: bagus artinya ada peningkatan kualitas perempuan dalam organisasi 

dan mencerminkan peningkatan prestasi organisasi IPMR-KP dalam hal 

kaderisasi. 

14. Sejauhmana partisipasi perempuan dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa 

Riau Kabupaten Pelalawan? 

Jawaban: saat ini partisipasi perempuan sudah mulai menunjukan kemajuan 

contonya kegiatan yang dihidupkan kembali oleh putri pelalawan dan antusias 

yang tinggi dari generasi putri pelalawan untuk menyukseskan kegiatan-

kegiatan tersebut. 

15. Berapakah jumlah perempuan yang termasuk dalam struktur organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawaban: sekitar 7 orang. 
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16. Bagaimana jika anda dipimpin oleh perempuan? 

Jawaban: atas nama pribadi, memandang perempuan menjadi seorang 

perempuan menjadi pemimpin belum pas, karena dalam agama juga 

mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin. 

17. Apakah anda setuju dengan pandangan laki-laki lebih kuat dari perempuan? 

Jawaban: setuju, karena perempuan memiliki faktor-faktor keperempuanan 

seperti mengunakan perasaan yang akan menghambat kepemimpinannya. 

Contohnya naluri seorang perempuan yang sensitif, lebih keperasaan yang 

butuh diperhatian dan bukan memberikan perhatian. Maksudnnya adalah 

seorang pemimpin harus memberikan perhatian yang lebih kepada organisasi 

yang dipimpinnya. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 25 Maret 2014 

Tempat/waktu  : di Asrama Hulubandar 

Jabatan dalam organisasi  : Sebagai Sekretaris 

Situasi saat wawancara :  Tenang dan nyaman 

A.  Identitas informan yang pertama: 

5. Nama  : Ramli 

6. Jenis kelamin : Laki-laki 

7. Usia  : 23 Tahun 

8. Alamat  : Jl. Kaliurang km 5,6 

B. Wawancara dengan pengurus IPMR-KP 

1. Sejak kapan IPMR-KP ini berdiri? 

Jawabannya:  IPMR-KP ini berdiri sejak tahun 1999 

2. Siapa pencetus ide berdirinya organisasi IPMR-KP ini? 

Jawabannya: IPMR-KP ini terbentuk awal mulanya oleh mahasiswa Pelalawan 

yang sedang berkuliah di Yogyakarta yang berjumlah sekitar 6 orang 

mahasiswa. Namun melihat setiap tahun banyak pelajar yang datang ke 

Yogyakarta, maka di bentuklah organisasi IPMR-KP. 

3. Apa tujuan IPMR-KP ini berdiri? 

Jawabannya: tujuan berdirinya organisasi IPMR-KP yaitu untuk 

mengkoordinir mahasiswa kabupaten Pelalawan yang berada di Yogyakarta. 

4. Bagaimana bentuk sekretariat IPMR-KP? 

Jawabannya: kesekretariatan IPMR-KP berada di asrama Hulubandar, terdiri 

dari dua landatai. 

5. Berapa jumlah seluruh anggota IPMR-KP? 

Jawabannya: berdasarkan data tahun 2013 jumlah mahasiswa anggota IPMR-

KP berjumlah sekitar 305 orang. 

 

6. Apakah selama IPMR-KP berdiri pernah ada perempuan yang menjadi ketua? 

Jika ia, jika tidak kenapa? 
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Jawabannya: belum pernah, karena dari pertama berdirinya organisasi IPMR-

KP belum pernah perempuan yang berani mengajukan diri sebagai ketua IPMR-

KP. Karena dulu anggota IPMR-KP lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. 

7. Berapa jumlah anggota perempuan dan anggota laki-laki dalam organisasi 

IPMR-KP ini? 

Jawabannya: anggota perempuan organisasi IPMR-KP yang perempuan 

menurut data tahun 2013 berkisar 123 orang. 

8. Apakah semua mahsiswa ataupun pelajar dari Kabupaten Pelalawan yang ada di 

Yogyakarta tahu akan keberadaan  Organisasi IPMR-KP ini? 

Jawabannya: pada perinsipnya semua mahasiswa pelalawan yang berada di 

Yogyakarta tau tentang keberadaan organisasi IPMR-KP. Tapi keinginan 

mereka untuk bergabung sangat sedikit. 

9. Apakah mereka semua terdaftar dalam anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawabannya: hampir semua mahasiswa terdaftar 

10. Bagaimana cara mensosialisasikan keberadaan organisasi IPMR-KP ini kepada 

mahasiswa ataupun pelajar yang belum mengetahui atau bagi mereka yang baru 

saja datang di Yogyakarta? 

Jawabannya: cara mensosialisasikan IPMR-KP yaitu ketika mereka datang ke 

Yogyakarta untuk kuliah, yang pertama dilakukan oleh pengurus adalah 

mendata mereka, sehingga dari situ bisa mensosialisasikan keberadaan 

organisasi IPMR-KP ini. 

11. Bagaimana hubungan anggota dengan pengurus dari organisasi IPMR-KP? 

Jawabannya: sejauh ini hubungannya terjalin dengan baik. 

12. Menurut anda  bagaimana partisipasi perempuan dalam organisasi IPMR-KP 

selama ini? 

Jawabannya: berdasarkan peraturan pemerintah untuk DPR bahwa 30% dari 

anggota dewan harus perempuan. Kita juga menerapkan hal yang sama di 

IPMR-KP. 

13. Bagaimana pandangan anda tentang perempuan menjadi pemimpin dalam 

organisasi IPMR-KP ini? 

Jawabannya: menurut saya tidak masalah siapaun yang menjadi ketua mau 

laki-laki ataupun perempuan, saya mendukung ketika ada perempuan yang 

berani maju untuk menjadi ketua dalam organisasi IPMR-KP, karena selama ini 
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hanya laki-laki saja. Meski saya sadari bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan 

perempuan 

14. Sejauhmana partisipasi perempuan dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa 

Riau Kabupaten Pelalawan? 

Jawabannya: selama ini saya melihat partisipasi perempuan dalam organisasi 

ini sudah bagus. 

15. Berapakah jumlah perempuan yang termasuk dalam struktur organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawabannya: dalam kepengurusan ini perempuan berjumlah 7 orang. 

16. Bagaimana jika anda dipimpin oleh perempuan? 

Jawabannya: perempuan menjadi pemimpin kalau menurut saya tidak masalah 

asalkan mereka bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada 

mereka  

17.   Apakah anda setuju dengan pandangan laki-laki lebih kuat dari perempuan? 

Jawabannya: kalau menurut saya kalau secara fisik memang laki-laki lebih 

kuat dari pada perempuan dalam kalau dalam pemikiran belum tentu. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 11 Maret 2014 

Tempat/waktu  : di Asrama Hulubandar 

Jabatan dalam organisasi  : Sebagai Koordinator Olahraga 

Situasi saat wawancara :  Tenang dan nyaman 

C.  Identitas informan yang pertama: 

1. Nama  : Ekho Wardo 

2. Jenis kelamin : Laki-laki 

3. Usia  : 20 Tahun 

4. Alamat  :  

D. Wawancara dengan pengurus IPMR-KP 

1.    Sejak kapan IPMR-KP ini berdiri? 

Jawabannya:  IPMR-KP ini berdiri sejak tahun 1999 

2.    Siapa pencetus ide berdirinya organisasi IPMR-KP ini? 

Jawabannya: IPMR-KP ini terbentuk awal mulanya oleh para seniaor yang ada 

di Yogyakarta 

3.    Apa tujuan IPMR-KP ini berdiri? 

Jawabannya: tujuan berdirinya organisasi IPMR-KP yaitu untuk 

mengkoordinir mahasiswa kabupaten Pelalawan yang berada di Yogyakarta. 

4.    Bagaimana bentuk sekretariat IPMR-KP? 

Jawabannya: kesekretariatan IPMR-KP berada di Asrama Hulubandar, terdiri 

dari dua landatai dan ada 19 kamar. 

5.    Berapa jumlah seluruh anggota IPMR-KP? 

Jawabannya: berdasarkan data tahun 2013 jumlah mahasiswa anggota IPMR-

KP berjumlah sekitar 305 orang. 

6.   Apakah selama IPMR-KP berdiri pernah ada perempuan yang menjadi ketua? 

Jika ia, jika tidak kenapa? 

Jawabannya: belum pernah, karena dari pertama berdirinya organisasi IPMR-

KP belum pernah perempuan yang berani mengajukan diri sebagai ketua IPMR-

KP. Karena dulu anggota IPMR-KP lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. 

7.  Berapa jumlah anggota perempuan dan anggota laki-laki dalam organisasi IPMR-

KP ini? 
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Jawabannya: anggota perempuan organisasi IPMR-KP yang perempuan 

menurut data tahun 2013 berkisar 123 orang. 

8.   Apakah semua mahsiswa ataupun pelajar dari Kabupaten Pelalawan yang ada di 

Yogyakarta tahu akan keberadaan  Organisasi IPMR-KP ini? 

Jawabannya: pada perinsipnya semua mahasiswa pelalawan yang berada di 

Yogyakarta tau tentang keberadaan organisasi IPMR-KP.  

9.  Apakah mereka semua terdaftar dalam anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawabannya: hampir semua mahasiswa terdaftar 

10. Bagaimana cara mensosialisasikan keberadaan organisasi IPMR-KP ini kepada 

mahasiswa ataupun pelajar yang belum mengetahui atau bagi mereka yang baru 

saja datang di Yogyakarta? 

Jawabannya: yang pertama dilakukan oleh pengurus adalah mendata mereka, 

sehingga dari situ bisa mensosialisasikan keberadaan organisasi IPMR-KP ini. 

11.  Bagaimana hubungan anggota dengan pengurus dari organisasi IPMR-KP? 

Jawabannya: sejauh ini hubungannya terjalin dengan baik. 

12. Menurut anda  bagaimana partisipasi perempuan dalam organisasi IPMR-KP 

selama ini? 

Jawabannya: sudah cukup lumanyan, meski belum maksimal. 

13. Bagaimana pandangan anda tentang perempuan menjadi pemimpin dalam 

organisasi IPMR-KP ini? 

Jawabannya: menurut saya tidak masalah siapaun yang menjadi ketua mau 

laki-laki ataupun perempuan, namun akan lebih baik lagi kalau laki-laki yang 

menjadi ketua dalam organisasi  

14. Sejauhmana partisipasi perempuan dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa 

Riau Kabupaten Pelalawan? 

Jawabannya: selama ini saya melihat partisipasi perempuan dalam organisasi 

ini sudah lumanyan. 

15. Berapakah jumlah perempuan yang termasuk dalam struktur organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawabannya: dalam kepengurusan ini perempuan berjumlah 7 orang. 

16.  Bagaimana jika anda dipimpin oleh perempuan? 

Jawabannya: jika saya dipimpin oleh perempuan bagi saya tidak masalah, 

apalagi jika ia bisa lebih bertanggung jawab. 
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17.  Apakah anda setuju dengan pandangan laki-laki lebih kuat dari perempuan? 

Jawabannya: kalau menurut saya kalau secara fisik memang laki-laki lebih 

kuat dari pada perempuan dalam kalau dalam pemikiran belum tentu. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 23 maret 2014 

Tempat/waktu  : Asrama Hulubandar/ 19.30- selesai 

Situasi saat wawancara : tenang 

D. Identitas informan 

1. Nama  : Marini 

2. Jenis kelamin : Perempuan 

3. Usia  : 21 Tahun  

4. Alamat  :  jalan manggis no 7 lokasi concat. 

 

E. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

13. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

Jawaban: 2010 

14. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: sebenarnya tahun 2010 sudah mengetahui tapi yang lebih memahami 

organisasi IPMR-KP pada tahun 2011. 

15. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  dari para senior 

16. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  ingin mencari pengalaman baru 

17. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ingin mencari pengalam dalam berorganisasi 

18. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: tidak mengenal semuannya, karena anggota IPMR-KP cukup banyak, 

tapi secara moyoritas sudah mengenal. 

19. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawaban: sering ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada, akan tetapi ada beberapa 

yang tidak ikut. 

20. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 
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Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena bentrok dengan acara 

lain, atau ada kuliah. 

21. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: menurut saya sudah cukup baik, contohnya dalah berbagai kegiatan 

perempuan sudah mulai mau ikut serta menjadi panitia, dan dalam rapat mau 

memberi ide-ide atau masukan. 

22. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten 

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: kalau menurut saya kurang adil, karena ada sebagian kedudukan 

pengurus tersebut tidak sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. 

23.  Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi adalah laki-laki 

24. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban: kalau menurut saya faktor-faktor adalah ingin lebih menyetahui tentang 

organisasi dan menyesah kemampuan dibidang organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [A37]: ATB 

Comment [A38]: PtPPDO 

Comment [A39]: MdO 

Comment [A40]: FBdO 



Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 23-maret-2014 

Tempat/waktu  : Asrama Hulubandar/ 19.00- selesai 

Situasi saat wawancara : tenang 

F. Identitas informan 

5. Nama  : Dina Mariza 

6. Jenis kelamin : Perempuan 

7. Usia  : 24 Tahun  

8. Alamat  :  jalan samirono lama 

 

G. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

Jawaban: 2010 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: sebenarnya tahun 2010 sudah mengetahui tapi yang lebih memahami 

organisasi IPMR-KP pada tahun 2011. 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  dari teman  

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  ingin berkumpul, karena di Yogyakarta teman-teman satu daerahlah 

yang menjadi keluarga terdekat kita. 

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ingin menambah wawasan, dan lebih mengetahui lagi tentang 

bagaimana cara berorganisasi. 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: tidak mengenal semuannya, karena anggota IPMR-KP cukup banyak, 

tapi secara moyoritas sudah mengenal. 

7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawaban: tidak selalu ikut 
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8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 

Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena bentrok dengan acara 

lain, atau ada kuliah. 

9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: kalau menurut saya sangat berpartisipasi, karena ada beberapa yang 

berpartisipasi dalam organisasi, contohnya dalam musyawarah, memberi 

pendapat dalam rapat. 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten 

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: sudah cukup adil. 

11. Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi adalah laki-laki 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban: ingin membuktikan bahwa kaum perempuan juga mampu 

berkecimpung dalam dunia publik. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 20-maret-2014 

Tempat/waktu  : Asrama Hulubandar/ 13.00- selesai 

Situasi saat wawancara : Tenang 

A. Identitas informan 

1. Nama  : Atika Maghfirah 

2. Jenis kelamin : Perempuan 

3. Usia  : 22 Tahun  

4. Alamat  :  Jl. Tamantirto Kasihan, Bantul, Ngabel, Yogyakarta 

B. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

Jawaban: 2010 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: Saya mengetahui organisasi ini tahun 2010 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  saya mengetahui keberadaan organisasi IPMR-KP ini dari salah satu 

teman dekat saya. Bisa dibilang pacar lah 

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  menjalin hubungan dan silaturahmi dengan mahasiswa kabupaten 

Pelalawan yang ada di Yogyakarta. 

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ingin mendapat informasi dari daerah tempat tinggal, apa lagi ketika 

pemda mengadakan beasiswa untuk mahasiswa lebih cepat mendapat kabarnya. 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ya hampir seluruh anggota IPMR-KP yang saya kenal. Tetapi untuk 

angkatan baru hanya beberapa saja yang saya kenal. 

7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawaban: sampai saat ini saya masih mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan 

oleg organisasi IPMR-KP 
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8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 

Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena ada kuliah. 

9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: menurut saya , peran perempuan di dalam organisasi IPMR-KP ini 

kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan organisasi. Hanya sebagian 

perempuan saja ynag mengikuti kegiatan tersebut. 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten    

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: kalau menurut saya pengurus IPMR-KP belum adil dalam memilih 

seseorang untuk ikut dalam pengurusan tersebut, mereka selalu mementingkan 

laki-laki dibandingkan perempuan. 

11. Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi  kebanyakan adalah laki-laki 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban: ingin mengasah kemampuan dalam organisasi, dan menunjukan 

kepada semua orang bahwa perempuan juga mampu dalam berpartisipasi dalam 

organisasi dan karena ada pemikiran jika bukan kita siapa lagi yang akan 

memejukan organisasi kita. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara :20- maret 2014 

Tempat/waktu  : Asrama Hulubandar/ 11.30-selesai 

Situasi saat wawancara : tenang 

A. Identitas informan 

1. Nama  : Rahayu Putri Utami 

2. Jenis kelamin : Perempuan 

3. Usia  : 20 Tahun  

4. Alamat  :  Jl. Tamantirto Kasihan, Bantul, Ngebel, Yogyakarta 

B. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

 Jawaban: 2010 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: Saya mengetahui organisasi ini tahun 2012 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  saya mengetahui keberadaan organisasi IPMR-KP ini dari teman satu 

kecamatan. 

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  ingin membangun dan membaur dengan IPMR-KP. 

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ingin mengembangkan potensi diri terhadap segenap lingkungan 

ataupun perkumpulan Riau yang ada. 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: kenal, tapi tidak hafal seluruh nama anggota. 

7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawaban: ya, ada beberapa yang tidak ikut 

8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 

Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena ada tanggung jawab 

yang lebih wajib di dahulukan. 
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9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: menurut saya , perempuan kurang berperan dalam organisasi IPMR-

KP hanya ada bebera saja. 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten    

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: kalau menurut saya pengurus IPMR-KP belum adil, karena Skill yang 

dimiliki perempuan kurang memadai dalam banyak hal. 

11. Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi  kebanyakan adalah laki-laki, 

karena laki-laki lebih banyak kesempatan untuk muncul kepermukaan. 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban : ingin belajar dan mengetahui organisasi secara mendalam. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 15 maret 2014 

Tempat/waktu  : Asrama Hulubandar 16-00- selesai 

Situasi saat wawancara : tenang 

A. Identitas informan 

1. Nama  : Yuliza 

2. Jenis kelamin : Perempuan 

3. Usia  : 24 Tahun  

4. Alamat  :  Jl. Mangis no 7 lokasi concat 

B. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

Jawaban: 2010 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: Saya mengetahui organisasi ini tahun, karena waktu baru datang ke 

Yogyakarta saya langsung diantarkan ke sekretariat IPMR-KP yaitu diasrama 

Hulubandar, dan saat itu langsung dikenalkan dengan organisasi. 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  dari para senior 

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  menambah wawasan dalam berorganisasi. 

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: untuk mempermudah mendapat informasi tentang daerah. Dan 

mempererat silaturahmi. 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ya hampir seluruh anggota IPMR-KP yang saya kenal. Tetapi tidak 

mengenal seluruh namanya satu persatu. 

7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawaban: hampir, tetapi ada beberapa yang tidak ikut. 

8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 
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Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena ada kuliah. 

9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: menurut saya, peran perempuan di dalam organisasi IPMR-KP ini 

sudah cukup berpartisipasi karena sudah banyak perempuan yang ikut dalam 

kegiatan-kegiatan dalam organisasi. 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten    

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: kalau menurut saya pengurus IPMR-KP sudah adil karena dalam 

organisasi juga sudah ada perempuan. 

11. Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi  kebanyakan adalah laki-laki 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban: membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kualitas yang sama 

dengan laki-laki faktor sosial karena satu daerah. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara : 13 maret 2014 

Tempat/waktu  : Asrama Hulubandar/ 15.00-selesai 

Situasi saat wawancara : tenang 

A. Identitas informan 

1. Nama  : Idayatul Maini 

2. Jenis kelamin : Perempuan 

3. Usia  : 19Tahun  

4. Alamat  :  Jl. Colombo samirono CT,VI No 16. 

B. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

Jawaban: 2012 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: Saya mengetahui organisasi ini sejak masih berada di propinsi Riau, 

tetapi setelah sampai di Yogyakarta saya baru memahami organisasi IPMR-KP. 

Apalagi seletah saya bergabung. 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  dari abang sepupu saya, karena iya kuliah di UMY 

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  motivasinya adalah untuk menambah pengala berorganisasi. 

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: menambah pengalaan dan teman. 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ya hampir seluruh anggota IPMR-KP yang saya kenal. Karena sering 

ketemu dalam kegiatan yang diadakan oleh IPMR-KP. 

7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawaban: sebagian besar saya ikut organisasi, tetapi ada beberapa yang tidak 

ikut. 

8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 
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Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena ada kuliah dan 

ngerjain tugas. 

9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: menurut saya , peran perempuan di dalam organisasi IPMR-KP ini 

sangat besar karena perempuan adalah salah satu motivator dan memberi asukan 

yang cukup baik. 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten    

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: kalau menurut saya pengurus IPMR-KP sudah adil karena didalam 

organisasi sudah ada yang perempuan meski belum banyak. 

11. Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi  kebanyakan adalah laki-laki 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban: ingin mengasah ilmu dan mencari pengalaman dalam organsiasi. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara :11 maret 2014 

Tempat/waktu  : Asrama Hulubandar 12.00-selesai 

Situasi saat wawancara : 

A. Identitas informan 

1. Nama  : Eci Suryani 

2. Jenis kelamin : Perempuan 

3. Usia  : 23 Tahun  

4. Alamat  : Jalan Manggis No 7 Lokasi, Condong Catur Sleman 

Yogyakarta 

B. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

Jawaban: 2010 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: sebenarnya tahun 2010 sudah mengetahui tapi yang lebih memahami 

organisasi IPMR-KP pada tahun 2011. 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  dari para senior 

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  ingin mengetahui lebih dalam tentang IPMR-KP. 

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ingin belajar berorganisasi melalui organisasi kedaerahan ini. 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: tidak mengenal semuannya, karena anggota IPMR-KP cukup banyak. 

7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi 

IPMR-KP ini? 

Jawaban: sering ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada, akan tetapi ada 

beberapa yang tidak ikut. 

8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 
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Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena bentrok dengan 

kegiatan kampus, kadang sakit dan banyak tugas. 

9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: menurut saya, peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP masih 

kurang. 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten 

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: kalau menurut saya belum, karena masih ada unsur kedekatan dalam 

memilih pengurus dan jajaran, sehingga sulit bagi anggota IPMR-KP yang aktif  

bergabung dalam kepengurusan IPMR-KP 

11.  Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi adalah laki-laki 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban: kalau menurut saya faktor-faktornya adalah ingin lebih mengetahui 

tentang organisasi dan mengasah kemampuan dibidang organisasi serta ingin 

membuktikan bahwa perempuan juga bisa bergabung di ranah publik salah 

satunya dalam organisasi ini. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara :11 maret 2014 

Tempat/waktu  : Asrama Hulubandar/ 10.30-selesai 

Situasi saat wawancara : Tenang 

A. Identitas informan 

1. Nama  : Erma Fitriani 

2. Jenis kelamin : Perempuan 

3. Usia  : 20 Tahun  

4. Alamat  :  Jl. Swati Brata. Taman Tirto Kasihan Bantul 

B. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

Jawaban: 2011 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: sejak tahun 2011. 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  dari teman-teman dan kakak-kakak satu kontrakan. 

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  dengan saya ikut bergabung dengan organisasi IPMR-KP, saya bisa 

belajar banyak hal di dalamnya. Contohnya belajar tentang organisasi itu sendiri, 

bisa mendapat teman yang banyak menambah saudara yang tadinya tidak saling 

mengenal dengan adanya kegiatan jadi mengenal sehingga dapat mempererat 

silaturahmi  

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: untuk bisa belajar lebih banyak tentang organisasi 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: tidak, karena belum pernah bertatap muka dan berkenalan dengan 

seluruh anggota IPMR-KP 

7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 
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Jawaban: tidak karena tidak semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam 

organisasi itu bidang saya. 

8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 

Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena ada kuliah dan 

ngerjain tugas. 

9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: menurut saya , peran perempuan di dalam organisasi IPMR-KP ini 

masih kurang. 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten    

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: kalau menurut saya pengurus IPMR-KP sudah cukup adil karena 

didalam organisasi sudah ada yang perempuan meski belum banyak. 

11. Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi  kebanyakan adalah laki-laki 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban: ingin mengasah ilmu dan mencari pengalaman dalam organsiasi. 
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Transkip data hasil wawancara 

Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan 

(IPMR-KP) Di Yogyakarta. 

Tanggal wawancara :11 maret 2014 

Tempat/waktu  :Asrama Hulubandar/ 10.00-selesai 

Situasi saat wawancara :Tenang terkendali 

A. Identitas informan 

1. Nama  : Rina Herliza 

2. Jenis kelamin : Perempuan 

3. Usia  : 22 Tahun  

4. Alamat  :  Jl. Iromejan 

B. Wawancara dengan anggota IPMR-KP 

1. Tahun berapa anda datang ke Yogyakarta? 

Jawaban: 2010 

2. Sejak kapan anda mengetahui Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 

Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta? 

Jawaban: Saya mengetahui organisasi ini tahun 2010, karena waktu baru datang 

ke Yogyakarta saya langsung diantarkan ke sekretariat IPMR-KP yaitu diasrama 

Hulubandar, dan saat itu langsung dikenalkan dengan organisasi. 

3. Dari siapa anda mengetahui tentang keberadaan organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban:  dari para senior 

4. Apa motivasi anda untuk bergabung dalam organisasi IPMR-KP ? 

Jawaban:  menambah wawasan dalam berorganisasi. 

5. Apa alasan anda bergabung dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: untuk mempermudah mendapat informasi tentang daerah. Dan 

mempererat silaturahmi. 

6. Apakah anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi IPMR-KP? 

Jawaban: ya hampir seluruh anggota IPMR-KP yang saya kenal. Tetapi tidak 

mengenal seluruh namanya satu persatu. 

7. Apakah anda selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP ini? 

Jawaban: hampir, tetapi ada beberapa yang tidak ikut dalam kegiatan yang ada. 

8. Apakah alasan anda tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi IPMRKP? 
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Jawaban: alasan tidak mengikuti kegiatan tersebut karena ada kuliah dan 

kegiatan lainnya. 

9. Menurut anda bagaimana peranan perempuan dalam organisasi IPMR-KP ini? 

Jawaban: menurut saya , peran perempuan di dalam organisasi IPMR-KP ini 

masih relatif kurang. 

10. Menurut anda apakah pengurus dalam organisasi Ikatan Pelajar Riau Kabupaten    

Pelalawan sudah adil dalam memilih sesorang untuk dijadikan pengurus ? 

Jawaban: kalau menurut saya pengurus IPMR-KP sudah adil karena dalam 

organisasi juga sudah ada perempuan. 

11. Menurut anda Siapakah yang mendominasi dalam Struktur Organisasi Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan di Yogyakarta. 

Jawaban: kalau menurut saya yang mendominasi  kebanyakan adalah laki-laki 

12. Menurut anda apa faktor-faktor yang melatarbelangi perempuan berpartisipasi 

dalam organisasi? 

Jawaban: membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kualitas yang sama 

dengan laki-laki. agar tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

dalam kemampuan terutama dalam organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [A93]: ATB 

Comment [A94]: PtPPDO 

Comment [A95]: MDO 

Comment [A96]: FBDO 



DAFTAR KODING 

NO KODE KETERANGAN 

1 SJBO Sejarah berdirinya orgasnisasi IPMR-KP di Yogyakarta 

 

2 TOB Tujuan organisasi IPMR-KP berdiri 

 

3 JSAO Jumlah seluruh anggota organisasi IPMR-KP 

 

4 BPPMK Belum pernah perempuan menjadi ketua selama organisasi IPMR-

KP berdiri 

 

5 CMKO Cara mensosialisasikan keberadaan organisasi dengan semua 

anggota IPMR-KP 

 

6 BPPDO Bentuk partisipasi perempuan dalam organisasi 

 

7 PPDO Partisipasi perempuan dalam organisasi 

 

8 JPP Jumlah pengurus perempuan dalam organisasi 

 

9 TPMP Tanggapan perempuan menjadi pemimpin 

 

10 BDO Bergabung dalam organisasi IPMR-KP 

 

11 MB Manfaat bergabung dalam organisasi IPMR-KP 

 

12 PDKO Partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh organisasi IPMR-

KP 

 

13 ATB Alasan tidak berpartisipasi 

 

14 PtPPDO Pandangan tentang partisipasi perempuan dalam organisasi 

 

15 MDO Mendominasi dalam organisasi IPMR-KP 

 

16 FBDO Faktor berpartisipasi dalam organisasi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Dokumentasi 



Kondisi Sekretariat Organisasi IPMR-KP Di Yogyakarta 

                

   

 

                

 

 

                

  

Sekretariat organisasi dari depan 

Dok. Pribadi peneliti pada 

tanggal 7 Maret 

 

Sekretariat organisasi dari 

samping Dok. Pribadi peneliti 

pada tanggal 7 Maret 

 

Ruang tamu Sekretariat organisasi 

dari samping Dok. Pribadi 

peneliti pada tanggal 7 Maret 

 

Ruang tamu Sekretariat organisasi 

Dok. Pribadi peneliti pada 

tanggal 7 Maret 

 

Pialah yang diperoleh organisasi  

IPMR-KP Dok. Pribadi peneliti 

pada tanggal 7 Maret 

 

Penghargaan yang ada di ruang 

tamu sekretariat Dok. Pribadi 

peneliti pada tanggal 7 Maret 

 



Kegiatan-  kegiatan dalam Organisasi IPMR-KP di Yogyakarta 

   

 

 

    

 

 

       

  

Prosesi pelantikan pengurus Organisasi IPMR-KP 

Dok. Pribadi peneliti 28 September 2013 

 

 

 

Tari Persembahan Dalam Acara Pelantikan 

Dok. Pribadi peneliti Pada tanggal 28 September 

2013 

Saat menyayikan lagu Indonesia 

Raya dalam acara pelantikan   

Dok. Pribadi peneliti tanggal 28 

September 2013 

Penyerahan plakat kepada DPR 

Propinsi Riau 

Dok. Pribadi peneliti pada tanggal 

28 September 2013 



 

 

 

    

 

 

   

 

Foto Bersama Dalam Acara Penutupan 

Pelantikan Organisasi IPMR-KP Pada tanggal 

Dok. Pribadi peneliti 23 September 2013 

 

Acara Trunamen Futsal Yang Dilaksanakan 

Dilapangan Tifosi  Dok. Pribadi peneliti pada 

tanggal 24 Februari 2014 

Acara Bakti Sosial Di Yayasan YAPITU          

Dok. Pribadi peneliti  pada tanggal 12 Maret 

2013 



Proses Wawancara Dengan Para Informan 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Proses wawancara dengan informan  

Dok. Pribadi peneliti pada tanggal 11 Maret 2014 

Proses wawancara dengan informan Dok. Pribadi 

peneliti pada tanggal 23 Maret 2014 

Proses wawancara dengan 

informan Dok. Pribadi peneliti 

pada tanggal 20 Maret 2014 

 

Proses wawancara dengan 

informan Dok. Pribadi peneliti 

pada tanggal 25 Maret 2014 

 


