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ANALISIS POLA PEKERJAAN WANITA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA
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Angkasawati

ABSTRAKSI
Untuk mendapatkan pendapatan rumah tangga dan kelangsungan

hidupnya setiap orang selalu melakukan kegiatan dengan bekerja/ kerja
khususnya orang wanita. Dengan demikian wanita berupaya
meningkatkan pendapatan rumah tangganya. ‘

Perubahan pekerja dikalangan wanita perdesaan disebabkan oleh
karena faktor tekanan ekonomi dimana desa tidak lagi dapat  memberikan
lapangan kerja yang cukup bagi warganya, dank arena kemajuan
teknologi alat-alat pertanian, keterampilan wanita tidak banyak lagi
dibutuhkan.

Agar supaya kaum wanita pedesaan dapat memberikan kontribusi
pendapatannya secara lebih berarti, kaum wanita harus pandai mencari
tambahan pendapatan untuk membantu suami mencari nafkah, tetapi
karena pendidikan wanita perdesaan masih rendah maka lapangan kerja
yang banyak menampung mereka adalah sebagai pembantu rumah
tangga, TKW keluar negeri dimana pekerja itu tidak memerlukan
keterampilan dan keahlian khusus. Untuk itulah pola pekerjaan wanita
mempunyai pengaruh penting terhadap pendapatan keluarga, walaupun
dalam prosentase tidak besar tetapi mempunyai arti yang sangat penting
bagi kelangsungan kehidupan rumah tangganya.

Kata Kunci: Analysis

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang berkembang di

dunia ini. Sejak kemerdekaannya 6 tahun yang lalu, pemerintah berusaha

memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebab itu merupakan amanat

penderitaan rakyat seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alenia (4) salah satu tujuannya yaitu memberikan

kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan

“ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas



Analisis Pola Pekerjaan Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Keluarga 57

kekeluargaan”. Disamping itu sila kelima dari Pancasila adalah “ Keadilan

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia“. Sila ini mengharuskan dan

menghendaki adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

termasuk keadilan sosial didalam pabrik-pabrik, industri-industri, pertanian

dan lain-lain.

Berbagai kendala yang merupakan pembatasan bagi kaum wanita

dalam menambah penghasilan khususnya dan lapangan pekerjaan

umumnya, antara lain meliputi:

1. Bidang Pertanian

Adalah menarik sekali bahwa pembangunan pertanian, yang

notabene merupakan mata pencaharian dari 80% lebih bangsa

Indonesia  sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada pada

tahun 1984/1985 , namun ternyata hal ini masih didominasi pria

sehingga kesempatan kerja wanita di pedesaan di nomor 2 (duakan).

(Sumodiningrat; 1987, 45).

Secara perlahan tetapi pasti banyak pekerjaan-pekerjaan wanita

diambil oleh pria. Misalnya dalam pekerjaan menuai padi, yang

sebelumnya merupakan pekerjaan monopoli bagi wanita pedesaan,

selanjutnya hampir sepenuhnya diambil alih oleh pria dengan alat

“hereq” nya-kemudian Huller yang dalam  waktu yang sangat pendek,

menggeser posisi wanita dan dianggap lebih menguntungkan

dibandingkan pekerjaan wanita. (Prisma No. 10; 1985; 15).

Menurut perhitungan Biro Pusat Statistik (BPS) teknologi huller ini

telah menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi 100.000 s/d 160.000
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tenaga kerja wnaita pedesaan, hal ini didukung pula oleh penelitian

yang dilakukan oleh Joan Hardjono di daerah Majalaya Jawa Barat,

dikatakan bahwa:

Menciptakan lapangan kerja baru apa saja di Jawa adalah sulit
terutama di pedesaan bahkan dapat dikatakan mustahil untuk
menciptakan kesempatan kerja khususnya bagi kaum wanita
penganggur dan setengah penganggur. Kedua adanya
kecenderungan semakin banyaknya kaum wanita tersingkir dari
kehidupan yang bertumpu pada tahan pertanian. (Prisma, No. 10:
1985;18).

Selain itu Mubyarto menyebutkan bahwa revolusi hijau yang

dimulai akhir tahun 1960-an dan awal 70-an diharapkan tidak saja

menaikkan produksi padi tetapi juga pendapatan dan kesempatan

kerja. Tetapi harapan demikian tidak menjadi kenyataan karena wujud

padi jenis baru dan sifat-sifatnya ternyata mendorong pengguna

teknologi mekanis maupun non mekanis yang menghemat tenaga

kerja dan yang paling penting diantaranya adalah huller dan sabit. Dan

pada waktu yang bersamaan lembaga-lembaga ekonomi dan sosial di

pedesaan juga cenderung berkembang kearah penghematan tenaga

kerja.

2. Bidang Industri

Industri kecil yang semula menjadi tumpuan ekonomi pedesaan

karena dapat menyerap sejumlah tenaga kerja wanita, baik itu

kerajinan rumah tangga, textile/tenun maupun yang lain telah

menghadapi saingan dari produk pada industri yang sama dengan alat

dan modal yang lebih modern serta besar. Disamping itu karena

adanya over produksi menyebabkan industri kecil menghadapi
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kebangkrutan, “ sehingga semakin mempertipis harapan penyerapan

tenaga kerja wanita di pedesaan “. (Sajogyo: 1985, 113)

3. Bidang diluar Pertanian dan Industri

Akhir-akhir ini kaum wanita di pedesaan mulai mencoba  untuk

mencari sumber pendapatan lain, misalnya dibidang peternakan

dengan jalan memelihara domba, sapi maupun ayam juga banyak

yang mengikuti jejak kaum pria untuk bekerja diluar negeri sebagai

TKI, TKW akan tetapi sejumlah kendala kadang menghilangkan

harapan tersebut. Kendala-kendala tersbut baik teknis maupun lainnya

seperti:

Modal, pemasaran serta prasarana lainnya, sulit untuk disediakan
oleh kaum wanita pedesaan sehingga mereka gagal untuk berusaha
dibidang semacam ini, termasuk pula dibidang jasa karena
kebanyakan wanita pedesaan tidak memiliki keterampilan yang
sesuai dengan permintaan pasar kerja. ( Notopuro: 1979, 56).

Pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia terutama disebabkan oleh

terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk, khususnya pertumbuhan

penduduk usia kerja yang dalam hal ini dibatasi pada mereka dengan usia

10 tahun keatas. Rata-rata penduduk usia kerja bertambah 3% pertahun.

Untuk golongan pria tingkat pertumbuhannya lebih besar dibandingkan

dengan wanita. Perbedaan ini terletak pada  kesempurnaan liputan jenis

kelamin dan sensusnya. Dasa warsa 1990an bukan saja ditandai oleh

melonjaknya jumlah angkatan kerja, melainkan pula terjadi perubahan

dalam tingkat partisipasi angkatan kerja menurut usia dalam tingkat yang

rendah. Meskipun demikian secara keseluruhan setelah diperhitungkan

dengan tempat kediaman dan jenis kelamin, maka tercatat adanya
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perubahan yang besar pada tingkat usia. Yaitu terjadinya penurunan yang

mencolok pada tingkat yang termuda dan kelompok umur tertua, “ yaitu

mereka yang termasuk pada kelompok usia 10 s/d 14 tahun dan 55 tahun

keatas, serta terjadi kenaikkan pada kelompok umur diantaranya 15 s/d 19

tahun dan 30 s/d 54 tahun “. (Notopuro: 1979,21)

Penurunan tingkat partisipasi dari kelompok usia 10 s/d 14 tahun

terutama disebabkan oleh adanuya kebijakan dibidang pendidikan (wajib

belajar) oleh pemerintah. Hal ini terjadi baik pada golongan laki-laki

maupun perempuan meningkat pula.

Mengenai kenaikan tingkat pertisipasi secara umum dari kelompok

umur 15 s/d 19 tahun dan 50 s/d 54 tahun dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Adanya perbaikan dalam liputan pencacahan terutama menyangkut

jenis kelamin laki-laki dalam kelompok umur produktif muda.

Sebagian dari jenis kelamin ini yang hilang dalam sensus (BPS)

kemungkinan besar termasuk angkatan kerja untuk kelompok ini, maka

perbaikan dibidang ini akan menaikkan tingkat partisipasi angkatan

kerja untuk kelompok umur ini.

b. Upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat

merangsang kegiatan sektor pemerintah dan swasta secara luas ada

kira-kira setengahnya pegawai negeri sipil dan 1/6 nya pegawai

wanita, dan pada tahun mendatang jumlahnya akan semakin

bertambah.
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c. Adanya proyek pembangunan yang membuka kesempatan kerja

(pembudayaan masyarakat-PNPM Mandiri) misalnya proyek yang

menyangkut perluasan pelayanan sosial, sarana dan prasaran

transportasi, kesehatan (jaring pengaman sosial pada puskesmas,

penyediaan air bersih), jaringan irigasi dan prasarana lainnya. Peranan

sektor swasta dalam pembukaan lapangan kerja, khususnya disektor

formal, akan merangsang para investor baik dari luar (asing) maupun

dalam negeri.

d. Perluasan lapangan kerja dibidang manufacturing, perdagangan dan

jasa lebih juga mempekerjakan tenaga kerja wanita. Maka tidaklah

heran bila terjadi lonjakan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja

wanita dikota-kota, terutama dikalangan kelompok usia 15 s/d 19 tahun

dan 25 s/d 29 tahun, keadaan ini yang merangsang arus kaum wanita

yang mengalir ke kota-kota.

e. Adanya kenaikan usia perkawinan 37% wnaita usia 15 s/d 19 tahun

telah bersuami, menjadi hanya 20% saja wanita yang bersuami.

f. Keluarga-keluarga di pedesaan khususnya di Jawa menghadapi

kesulitan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan penghasilan.

Sementara jumlah keluarga petani di Jawaw naik dari 18,7 juta (tahun

2006) menjadi 20,4 juta (tahun 2007), ini yang menyebabkan luas

lahan garapan pertanian menjadi semakin sempit.

Perbedaan dalam batasan yang digunakan dalam sensus

(penduduk/ekonomi) telah menimbulkan kesulitan untuk memisahkan

pengaruh terhadap angka statistic, ini disebabkan oleh adanya
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kecenderungan dari hasil perubahan sosial ekonomi. Data yang diperoleh

menunjukkan bahwa:

a. Penduduk kota pada usia 10 tahun keatas bertambah 2 ½  kali lebih

cepat dibandingkan dengan penduduk usia kerja secara keseluruhann

95,55 berbanding 2,2% pertahun). Kenaikan yang lebih tinggi lagi,

sudah tentu dapat terjadi yang disebabkan oleh adanya arus

urbanisasi, pemekaran daerah administrative pemerintahan perubahan

pada pembatasan tentang daerah kota.

b. Ratio jenis kelamin dari penduduk usia kerja keseluruhan, meningkat

dari 94 menjadi 97 orang per 1.000 wanita, antara tahun 2006 dan

2007, suatu perubahan yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan

antara sensus yang lebih tinggi untuk penduduk usia  kerja pria

dibandingkan dengan penduduk usia kerja wanita (3,0 dan 2,7%

pertahun).

c. Pertumbuhan penduduk yang lebih lambat pada penduduk usia kerja

di Jawa dibandingkan dengan diluar Jawa. Sebagian perbedaan ini

disebabkan oleh masa kesuburan yang lebih rendah dimasa lalu di

Jawa  dan perpindahan penduduk dari Jawa ke pulau-pulau lain

(transmigrasi).

d. Tingkat pertumbuhan antar sensus pada penduduk usia kerja

perkotaan, lebih tinggi di pulau Jawa dibandingkan dengan  luar pulau

Jawa. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan batasan tentang

daerah perkotaan yang jelas lebih menguntungkan Jawa.
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e. Tingkat pertambahan angkatan kerja agak lebih tinggi dibandingkan

dengan tingkat pertumbuhan paa penduduk usia kerja, hal ini  sebagai

akibat terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas dan kenaikan

dalam jumlah orang dalam angkutan kerja.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah menarik untuk

mengetahui pola pekerjaan wanita dipedesaan dalam usaha mereka untuk

mencari pengganti pendapatan yang hilang dari kehidupan mereka demi

tetap menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Oleh karena

itu yang diangkat menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: :”

seberapa jauh pola pekerjaan wanita berpengaruh terhadap pendapatan

keluarga “.

TUJUAN DAN KEGUNAAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pola pekerjaan wanita di daerah pedesaan.

b. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pola pekerjaan wanita

terhadap pendapatan keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

a. Memberikan sumbangan pemikiran jika mungkin untuk

memecahkan masalah terkait dengan pola pekerjaan wanita

terhadap pendapatan keluarga di daerah pedesaan.

b. Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan acuan bagi

peneliti-peneliti selanjutnya.
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c. Bagi penulis, melalui penelitian ini akan memperoleh input dan

tambahan pengetahuan tentang masalah pola pekerjaan wanita

terhadap pendapatan keluarga.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Laporan ini diawali dari Bab I Pendahuluan yang mengemukakan

alasan pemilihan judul, perumusan masalah tujuan dan kegunaan

penelitian serta sistematika pembahasan.

Didalam Bab II yang berisikan kerangka dasar teori dikemukakan

tentang wanita sebagai faktor tenaga kerja dan wanita sebagai

pengemban tugas dan kewajiban.

Bab III menyajikan metode penelitian yang pada pokoknya

dikemukakan mengenai populasinya, sampling, variabel-variabel,

instrument-instrumen penelitian dan metode pengumpulan data, dan

metode analisis.

Bab IV sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dari

keseluruhan hasil penelitian dan juga sasaran yang erat kaitan dan

manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Hipotesa

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah: “ Pola Pekerjaan

Wanita Mempunyai Pengaruh Terhadap Pendapatan Keluarga “.

TINJAUAN PUSTAKA

Wanita Sebagai Faktor Tenaga Kerja

Untuk mendapatkan pendapatan bagi rumah tangganya dan untuk

kelangsungan hidup, setiap orang lelalu melakukan kegiatan yang disebut
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kerja, sehingga manusia merupakan faktor dari tenaga kerja. Dengan

demikian wanita yang berupaya meningkatkan pendapatan rumah

tangganya juga merupakan salah satu dari faktor tenaga kerja.

Sebelum penulis membahas mengenai wanita sebagai faktor tenaga

kerja, maka terlebih dahulu penulis kemukakan mengenai pengertian kerja

dan tenaga kerja. Menurut Dra. Asriningsih Pataray dan Dra. Ratih Nur

Pratiwi, pengertian kerja adalah sebagai berikut:

Kerja yaitu suatu kegiatan dari manusi yang dapat menghasilkan
barang/jasa yang dapat menemui kebutuhan manusia termasuk kerja.
Dengan demikian, kerja merupakan salah satu jenis dari kegiatan
manusia tertentu. (P. Asriningsih; 1985, 10).

Sedangkan tenaga kerja adalah: “ orang-orang yang memiliki

kepastian kerja, yang dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan

kerja “. (Ibid, 11).

Lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja pada Bab I pasal 1

dengan jelas menyatakan bahwa bahwa: “ Tenaga Kerja adalah tiap orang

yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar

hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat “.

Dari hal tersebut diatas maka tidak semua penduduk termasuk

tenaga kerja, tetapi hanya golongan penduduk yang dianggap mempunyai

kualitas kerja saja. Batas yang dipergunakan seseorang untuk

menentukan bahwa seseorang mempunyai kualifikasi seperti tersebut

antara lain adalah batas umur atau usia kerja. Menurut buku Pegangan

Kependudukan yang diterbitkan oleh Lembaga Demografi Fakultas
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Ekonomi Universitas Indonesia yang dimaksud dengan tenaga kerja

adalah: “ Penduduk pada usia kerja yang lazim dipakai adalah penduduk

yang berumur 15 tahun keatas atau 15 s/d 64 tahun. Dapat dikatakan

bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang secara potensial dapat

bekerja”. (A.W. Solichin; 1983,1).

Sedangkan pengertian faktor Kamus Umum Bahasa Indonesia

adalah: “Unsur atau sebab yang menjadi dorongan “. (WJS.

Poerwadarminto; 1976, 326).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wanita sebagai faktor tenaga

kerja dalam hal ini adalah wanita merupakan unsur yang mempunyai

kualitas kerja dalam hal ini adalah wanita yang termasuk usia kerja, yaitu

yang berumur 15 tahun ke atas dan mampu melakukan pekerjaan baik

didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau

jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan usaha untuk

meningkatkan produktifitas dan kemakmuran, diperlukan program terpadu

yang mencakup perubahan teknologi, input ekonomi dan jasa-jasa

pendukung yang sesuai untuk pemberdayaan manusia. Dimana yang

paling merasakan proses perubahan tersebut adalah suatu keluarga

dalam kehidupan masyarakat, yang terdiri dari sejumlah anggota rumah

tangga. Hal ini sesuai dengan pengertian tenaga dalam rumah tangga

yang dikemukakan oleh Supono dan Baharudin yaitu: “ Tenaga kerja

adalah terdiri dari pria dan wanita dewasa maupun anak-anak dan
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anggota rumah tangga lain yang mempunyai baik pikiran maupun fisik

yang mampu dan mau bekerja menggunakan tenaganya. (Supono dan

Baharudin; 1976,105).

Dipedesaan mata pencaharian yang dianggap penting adalah bertani

walaupun tidak jarang tanahnya relatif sempit. Sehingga pendapatan yang

diperoleh tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya, karena pada

umumnya mereka menjadi buruh tani. Oleh karena itulah untuk

menambah pendapatannya selain dari sektor pertanian ditunjang juga dari

usaha sektor non pertanian, misalnya berdagang, atau bekerja dilapangan

jasa, juga mulai banyak yang bekerja ke luar negeri (TKI/TKW). Hal ini

sejalan dengan pendapat Makali dan Sri Hartoyo bahwa:

Perubahan keadaan perekonomian dalam masyarakat pedesaan
karena meledaknya jumlah penduduk dan masuknya teknologi baru,
menyebabkan perubahan pada pola curahan tenaga kerja wanita,
khususnya bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai
keterampilan. (Makali dan Sri Hartoyo; 1979, 39).

Ikut sertanya wanita dalam perekonomian sebenarnya bukanlah

sesuatu yang baru, dan pertanian adalah kegiatan ekonomi wanita yang

tertua, yang sebagian besar masih terdapat dalam masyarakat Indonesia

sampai saat ini.

Perubahan pekerjaan dikalangan wanita pedesaan disebabkan oleh

karena faktor tekanan ekonomi, dimana desa tidak lagi dapat memberikan

lapangan kerja yang cukup bagi warganya, dan karena diinproduksinya

jenis-jenis tanaman baru, sistem pertanian baru, teknologi baru,

menumbuk padi sudah pula diganti dengan mesin-mesin penggiling padi

yang modern sehingga keterampilan wanita tidak banyak lagi dibutuhkan.
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Makin sempitnya kesempatan wanita disektor pertanian antara lain dapat

dilihat dengan adanya wanita-wanita desa yang lebih leluasa bergerak

dipasar-pasar sebagai pedagang kecil ataupun sebagai buruh dalam

industri-industri rumah tangga, kerja sebagai TKI / TKW di luar negeri.

Kesempatan kerja bagi wanita sudah terbuka lebar, hampir tidak ada

tempat dimana wanita tidak boleh masuk dalam lapangan kerja, kecuali

pekerjaan yang membutuhkan fisik yang sangat kuat diluar kodrat dan

jangkauan wanita. Dimana-mana dapat dilihat dan ditemukan pekerjaan-

pekerjaan wanita dalam berbagai bidang pekerjaan dan kedudukan. “

Masyarakat sudah menerima kehadiran wanita-wanita dipasaran kerja

diluar bidang tradisional (bertani) “. Dari tabel berikut terlihat bermacam-

macam profesi menurut Sensus Penduduk tahun 2007.

TABEL 1
PROSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA (10 TAHUN KEATAS)

MENURUT JENIS KELAMIN, LAPANGAN PEKERJAAN
TAHUN 2007

No Lapangan Pekerjaan
Kota Desa

Wanita Pria Wanita Pria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Pertanian dalam arti luas
Pertambangan
Industri Pengolahan
Listrik, gas dan air
Bangunan
Perdagangan, rumah makan
Angkutan / komunikasi
Keuangan, asuransi, bank
Jasa (TKI / TKW )
Jenis pekerjaan lain-lain

7,97
0,18

12,68
0,80
0,32

32,83
0,76
0,95

35,96
8,29

11,24
0,98

10,98
0,60
6,74

22,16
11,91
1,68

30,54
3,21

67,88
0,30

10,62
0,01
0,04

11,04
0,05
0,01
4,30
6,21

74,66
0,20
4,80
0,05
2,02
6,36
1,80
0,04
7,17
2,90

Sumber: Biro Pusat Statistik, Sensus Ekonomi Tahun 2007.

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1 nampaklah bahwa

didaerah kota wanita banyak bekerja dibidang jasa (35,96%) seperti guru,

dan lain sebagainya. Kemudian 22,16% bekerja dibidang perdagangan,

rumah makan, dan hotel seperti sebagai sekretaris, pekerja-pekerja
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administrative dan lain-lain. Sedangkan dikalangan wanita desa  masih

terlihat disektor pertanian (67,88%) dan perdagangan (11,04%).

Didaerah pedesaan maupun didaerah perkotaan dalam kegiatan

perdaganan tampak bahwa wanita secara proporsional lebih banyak

daripada prianya. Keadaan ini disebabkan karena wanita dianggap lebih

luwes  daripada pria  dalam melakukan jenis pekerjaan tersebut. Demikian

jug adalam bidang industri pengolahan, secara proporsional lebih banyak

wanitanya yaitu 10,62% dibandingkan prianya, yang hanya 4,8% hal ini

disebabkan karena adanya perubahan-perubahan pola pekerjaan wanita

dipedesaan ada hubungannya dengan semakin berkurangnya pekerjaan

yang membutuhkan keterampilan wanita dibidang pertanian akhirnya para

wanita desa juga mulai tertarik bekerja keluar negeri dengan 6,21% relatif

lebih tinggi disbanding dengan pria yang hanya 2,90%.

Dalam masyarakat pedesaan wanita melakukan pekerjaan rumah

tangga dan pekerjaan produksi sebagai pencari nafkah tambahan maupun

sebagai pencari nafkah penuh untuk keluarganya. Sedangkan untuk

menelaah pola pekerjaan wanita dalam upaya meningkatkan pendapatan

rumah tangganya digunakan nilai waktu (time value) untuk menjelaskan

pengertian peranan wanita. Karena kegiatan yang berdasarkan nilai

waktu, walaupun secara langsung tidak berarti menghasilkan tetapi

memberi dukungan bagi anggota rumah tangga pencari nafkah yang lain

untuk memanfaatkan peluang kerja. Hal tersebut sesuai dengan yang

dikemukakan Sutjipto yang menyatakan bahwa:

Salah satu aspek untuk meninjau peranan wanita dipedesaan adalah
dengan melihat pencurahan tenaga kerja yang dilakukan dalam
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kegiatan sehari-hari untuk pekerjaan dalam rumah tangganya
disamping sebagai pencari nafkah tambahan. (Sutjipto; 1987, 35).

Sehubungan dengan keputusan yang dibuat oleh masing-masing

rumah tangga, mengenai waktu atau tenaga yang dicurahkan dapat

mencerminkan dua hal dalam hubungannya dengan kelangsungan hidup

(service) rumah tangganya yaitu:

1. Pengambilan keputusan mengenai curahan tenaga kerja adalah hasil

daripada interaksi antara berbagai faktor dalam rumah tangga dan

mencerminkan adanya hubungan yang luwes dan serasi antara

anggota rumah tangga.

2. Pengambilan keputusan mengenai pemakaian waktu oleh rumah

tangga itu merupakan hasil interaksi antara rumah tangga dan

lingkungan hidupnya.

Dengan demikian dapat berarti bahwa: “ Meskipun terdapat norma-

norma pembagian kerja antara wanita dan pria namun guna kelangsungan

hidup rumah tangga pembagian tersebut dapatlah bersifat luwes dan

serasi “. (Sayogo; 1985,115).

Sehubungan dengan fungsinya wanita dalam ketenagakerjaan, yaitu:

a. Fungsi Substitusi, adalah semua tanggung jawab bekerja secara

tradisional merupakan tugas pria sekarang dapat  diselesaikan oleh

wanita. Contohnya dengan timbulnya industrialisasi yang hanya

menyerap tenaga kerja pria, menyebabkan wanita bekerja

menggantikan tugas-tugas pria di desanya.

b. Fungsi Integrasi, terjadi bila wanita menyelesaikan pekerjaannya yang

secara tradisional merupakan tugas-tugas, tetapi dapat
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menginterpretasikan tenaga kerjanya diluar keluarga atau rumah

tangganya. Misalnya berdagang, menjadi pegawai negeri, buruh pabrik

dan sebagainya.

c. Fungsi Kompetensi, yang timbul bila ada persaingan dengan pria untuk

mendapatkan kondisi kerja yang sama, untuk berpartisipasi dalam

kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan politik.

Tetapi dalam kenyataannya wanita desa sebagian tenaganya juga

terserap dalam kegiatan-kegiatan sosial misalnya gotong-royong, sambat-

sinambat, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan demikian wanita

mencurahkan tenaganya sepanjang hari, berbeda dengan pria yang

sering hanya bekerja pada saat tempat dan dalam waktu tertentu saja,

dan pekerjaan itu tidak perlu menyita waktunya dalam sehari.

Sebab dalam masyarakat, kegiatan oleh anggota rumah tangga yang

disebut bekerja masih berorientasi pada kegiatan yang bersifat ekonomi

(production work). Sedangkan kegiatan yang menghasilkan seperti

kegiatan wanita dalam mengurus rumah tangga (house work) misalnya

memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah, mengambil air dan

sebagainya dianggap bukan kegiatan bekerja dalam arti menghasilkan

uang atau barang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daryanto dan Astrid Susanto,

yang membagi daerah penelitian kedalam tiga bagian yaitu: desa

tradisional (desa swadaya), desa transisi (desa swakarya), dan desa

modern (desa swasembada) membuktikan bahwa:

Prosentase wanita yang bekerja selalu meningkat dengan makin
modernnya desa. Dengan demikian jelaslah bahwa sarana ekonomi
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desa akan sangat menentukan apakah istri dapat ikut mencari
pencaharian (sebagai tambahan) dalam bidang yang sama seperti
suaminya, ataukah akan mencoba keuntungannya dalam bidang yang
lain. Seringkali keinginan ini terhambat pula oleh kurang adanya
kesempatan kerja yang baru dalam desa modern. (Astrid S dan
Daryanto; 1982. 17).

Tetapi dengan semakin berkembangnya desa semakin berkembang

pula cakrawala pemikiran wanitanya. Mereka menyadari bahwa anak-

anak tidak hanya perlu makan dan pakaian tetapi juga memerlukan

pendidikan yang tinggi, lingkungan dan kesehatan yang memadai, demi

peningkatan taraf hidup dan status sosial mereka selanjutnya.

Hal inilah yang mendorong wanita di desa mencari tambahan

pendapatan bagi rumah tangganya. Meskipun dilain pihak pekerjaan

rumah tangga tetap menjadi tanggung jawabnya, yaitu wanita sebagai ibu

rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai istri

pendamping suami. Sehingga dapat dikatakan bahwa wanita itu

mempunyai peran ganda yaitu sebagai penghasil dan pekerja rumah

tangga.

Wanita Sebagai Pengemban Tugas dan Kewajiban

Secara kodrati wanita itu mengemban tugas dan kewajiban yang

lebih berat daripada pria. Tetapi sebelum membahas tentang tugas dan

kewajiban wanita secara mendalam, akan dikemukakan terlebih dahulu

mengenai criteria atau golongan wanita yang ada didalam masyarakat

sebab criteria itu dapat mempengaruhi besarnya peranan wanita dalam

segala bidang kegiatan dilingkungan masyarakat. Menurut Maria Ulfa

Subandio ada empat kriteria atau golongan wanita dalam masyarakat,

yaitu:



Analisis Pola Pekerjaan Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Keluarga 73

a. Ada wanita yang punya bakat dan cita-cita luhur, sehingga ia
memberikan seluruh pengabdiannya, ia memilih untuk tidak
berumah tangga.

b. Ada wanita yang merasa bahagia dengan memberikan
pengabdiannya pada keluarga, jadi 100% menjadi ibu rumah
tangga.

c. Ada wanita yang cakap yang juga karena ambisinya, rela
memberikan prioritas kepada pekerjaannya diatas keluarganya. Ini
dapat memberikan konsekwensij perceraian.

d. Ada wanita yang memilih jalan tengah, karena ia bekerja maka ia
menerima peran rangkapnya, dengan mencoba keduanya
dikombinasikan dengan sebaik-baiknya, wanita ini harus mengerti
apa yang menjadi suksesnya dalam pekerjaannya tetapi ia rela
karena kesadarannya baginya keluarga adalah yang amat penting.
(N.Hardjito, 1079, 54).

Hal tersebut diatas menunjukkan betapa banyak dan berat yang

harus dimainkan oleh wanita dalam masyarakat, misalnya: wanita sebagai

ibu, istri pekerja dan juga wanita sebagai bagian dari masyarakat. Oleh

karena itulah materi yang dibahas adalah mengenai wanita yang sudah

berkeluarga (atau pernah berkeluarga) atau wanita yang telah menikah.

Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab I pasal 1

disebutkan sebagai berikut: “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa “ (Purwani, 1981, 63).

Dengan ikatan antara seorang pria dan wanita tersebut dalam suatu

perkawinan,maka kedudukan pria adalah sebagai suami dan wanita

adalah sebagai istri, dan dengan demikian lahirlah sebuah keluarga baru

dalam masyarakat.

Bagi wanita yang sudah berkeluarga maka perannya didalam

keluarga dalam arti kata yang sempit adalah sebagai pengatur rumah
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tangga, sedang perannya didalam keluarga dalam arti yang lebih luas

adalah sebagai anggota rumah tangga dalam lingkungan tempat

tinggalnya dan sebagai anggota keluarga dalam masyarakat Indonesia.

Dengan adanya peran wanita tersebut maka timbullah tugas dan

kewajiban yang harus diemban oleh wanita.

Dengan kepribadian khas yang dimilikinya, kaum wanita mempunyai

tugas yang sama pentingnya dengan pria. Oleh karena itu kedudukan

mereka sama tinggi, wanita dan pria sama-sama saling membutuhkan dan

saling melengkapi. Ada lima tugas pokok atau Panca Tugas Utama yang

harus dijalankan oleh kaum wanita sehubungan dengan perannya

tersebut. Panca Tugas Utama tersebut adalah:

a. Sebagai seorang istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai
kekasih dan sahabat untuk bersama-sama membina keluarga yang
bahagia.

b. Sebagai ibu pendidik dan Pembina generasi muda, supaya anak-
nak dibekali rohani maupun jasmani, dalam menghadapi segala
tangangan jaman dan menjadi manusia yang berguna bagi Negara
dan bangsa.

c. Sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah tangga
merupakan tempat yang aman dan tentram, serta teratur bagi
anggota keluarga.

d. Sebagai tenaga kerja profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan
swasta, dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya untuk
menambah penghasilan keluarga.

e. Sebagai anggota organisasi masyarakat, terutama organisasi
wanita, badan sosial dan sebagainya untuk menyumbangkan
tenaganya kepada masyarakat. (Suwondo, 1981, 267).

Sehubungan dengan Panca Tugas Utama tersebut, baik didalam

keluarga maupun didalam masyarakat, maka wanita hendaknya

menyadari akan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya.

1. Wanita Sebagai Istri
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Pada saat seseorang wanita memasuki gerbang perkawinan,

dimana mereka telah menikah dan dikawin dengan secara  sah oleh

seorang laki-laki, saat itulah wanita mulai memasuki jabatan selaku

istri. Sebagai seorang istri wanita mempunyai kewajiban untuk dapat

menciptakan hubungan dan suasana yang harmonis serta dapat

melayani keperluan-keperluan suami dengan baik dan dapat bersikap

sebagai sahabat, maupun kekasih baik dalam suka maupun duka. Hal

ini sesuai dengan pendapat Hardjito Notopuro yang berpendapat

bahwa:

Pentingnya arti wanita sebagai pendamping suami adalah bahwa
keluarga itu akan berdiri kuat dan berwibawa bila diantara wanita
sebagai itu dan pria sebagai bapak dalam rumah tangga tersebut
dalam keadaan yang seimbang, selaras dan serasi dengan podamen
pengertian, kesadaran dan pengorbanan. ( Op.Cit, 46).

Dengan demikian seorang pria sebagai suami dan seorang

wanita sebagai istri diharapkan untuk mempunyai rasa pengertian,

kesadaran dan pengorbanan untuk membentuk keluarga yang bahagia

lahir dan batin.

2. Wanita Sebagai Ibu Pendidik dan Pembina Generasi Muda

Sebagai seorang istri wanita berkewajiban menunaikan tugasnya

yang paling mulia, yaitu sebagai ibu yang melahirkan anak-anaknya.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu: “ Bahwa

Wanita itu dalam pergandaan kodrati dinamakan pemangku turunan,

sedangkan laki-laki dinamakan pangkal pemangku turunan “. (Op.Cit,

44)
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Dengan demikian wanita mempunyai kewajiban menunaikan

tugasnya yang paling mulia tersebut yaitu mengandung, melahirkan

sampai dengan mengasuh dan membersarkan anak adalah

merupakan perkerjaan penting dari seorang wanita sebagai ibu. Maka

secara alami seorang ibu secara alami mempunyai hubungan yang

sensitive dengan anak-anaknya.

Karena itulah seorang ibu sering dikatakan sebagai guru pertama

dan yang paling utama bagi anak-anaknya mengingat ibu mempunyai

kesempatan yang paling banyak untuk senantiasa berkumpul dengan

anak-anaknya. Seorang ibu mempunyai kewajiban merawat anaknya

dengan baik, menyusui, menjaga kesehatannya, mengajarkan sopan

snatun tentang pergaulan, mendidik anak-anaknya supaya menjadi

anak yang baik dan senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, sehingga anak selalu dibekali iman yang kuat dalam menghadapi

tangangan jaman. Mengingat jaman yang semakin maju dan

berkembang, dimana pengaruh semakin timbul dan kadang-kadang

pengaruh tersebut mudah diterima atau diserap oleh anak-anak,

terutama anak-anak yang tidak dilandasi oelh iman yang kuat. Hal ini

sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh H. Siagian yang

berpendapat bahwa:

Dalam rangka pembangunan, juga pembangunan pedesaan
diperlukan mental pembangunan terutama dari pemuda-pemuda,
dalam rangka pembentukan sarana mental ini peranan wanita desa
tidak kurang pentingnya dibandingkan juru penerang atau petugas
pemerintah. Sebab dari semua anggota keluarga ibulah yang
memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak-anaknya.
(S.P. Siagian, 1984, 45).
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Oleh karena itulah seorang ibu hendaknya selalu mengawasi

perkembangan jiwa anak-anaknya, senantiasa mengawasi perubahan-

perubahan yang terdapat pada anak tersebut, dan membiarkan

anaknya berkembang sesuai dengan jiwanya.

Jelaslah bahwa seorang ibu mempunyai andil yang sangat besar

terhadap baik buruknya pembentukan kepribadian anak-anaknya,

mengingat bahwa anak-anak adalah merupakan generasi penerus

bangsa yang akan mewarisi dan meneruskan perjuangan bangsa

generasi demi generasi, maka diharapkan anak-anak tersebut menjadi

manusia yang berguna bagi bangsa dan Negara tercinta ini.

3. Wanita Sebagai Ibu Pengatur Rumah Tangga

Dari masa ke masa kaum wanita tetap memegang peranan yang

sangat penting dalam rumah tangga. Seorang ibu mempunyai tugas

dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya, agar rumah tangga

merupakan tempat yang aman dan mengatur bagi keluarganya, serta

juga mengatur segala kebutuhan suami dan anak-anaknya.

Dalam hubungan keluar seorang ibu wajib berusaha agar terjalin

juga hubungan yang baik dan harmonis dengan keluarga-keluarga lain

dilingkungan tempat tinggalnya maupun dilingkungan masyarakat luas.

Selain itu seorang ibu juga harus berusaha agar keluarganya sendiri

dapat merupakan kesatuan yang harmonis dan menjadi keluarga yang

terhormat. Semuanya itu akan dapat terlaksana apabila seorang ibu

dapat mengatur rumah tangganya dengan baik, mengatur waktunya
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dengan efisien dan dapat meyelaraskan ekonomi keluarga dengan

kebutuhan hidupnya.

4. Wanita Sebagai Tenaga Kerja Dalam Profesi

Peran ganda yang dimiliki adalah sebagai pekerja rumah tangga

dan pekerja pencari nafkah. Diantara mereka ini ada yang bekerja

hanya mengisi waktu, mengembangkan karier dan semacamnya

(terutama bagi wanita kota), tetapi ada juga yang bekerja karena

kebutuhan keluarga yang mendesak, penghasilan suami yang kurang

mencukupi (banyak dijumpai pada wanita pedesaan), atau karena

suami sudah tidak bekerja lagi/meninggal dunia. Bagi mereka yang

termasuk dalam kelompok pertama, biasanya tidak ada persoalan

dengan penghasilan yang diperoleh, sebab pada umumnya mereka

berasal dari keluarga yang berkecukupan, sedangkan yang mereka

butuhkan adalah kepuasan kerja dan pekerjaan yang cocok dan tidak

menjemukan.

Sedangkan dari kriteria kedua yaitu yang bekerja karena keadaan

keluarga yang mendesak, sehingga mereka berkewajiban untuk

mengupayakan menambah pendapatan keluarganya, maka disini

tugas dan kewajiban istri adalah bekerja membantu suami mencari

nafkah. Hal ini banyak dijumpai dipedesaan yang karena tekakan

ekonomi banyak ibu-ibu rumah tangga terjun mencari nafkah, dalam

usaha membantu suami, yang termasuk kedua ini biasanya lebih

cenderung memilih pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan,



Analisis Pola Pekerjaan Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Keluarga 79

tanpa memperhatikan kepuasan kerja atau cocok tidaknya pekerjaan

tersebut bagi mereka.

Wanita yang bekerja mencari nafkah, tinggi rendahnya epndidikan

tentu saja berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan yang mereka

peroleh, atau mereka lebih leluasa memilih profesi kerja yang

diinginkan sesuai dengan pendidikan yang mereka miliki. Bagi mereka

yang berpendidikan rendah biasanya menduduki profesi kerja yang

rendah pula, misalnya: buruh pabrik, pramuwisma, buruh tani, TKW

Luar Negeri dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang

berpendidikan lebih tinggi dapat menduduki macam-macam pekerjaan

seperti guru, perawat, bidan, dokter, sekretaris, dan lain sebagainya.

Untuk menambah keterampilan wanita, saat ini pemerintah telah

mendirikan berbagai bekal keterampilan terutama ditujukan bagi

mereka yang berpendidikan rendah, agar dapat lebih meningkatkan

profesi dan keselamatan/perlindungan dalam bekerja.

5. Wanita Sebagai Anggota Masyarakat

Dalam hidupnya setiap wanita harus selalu berinteraksi dengan

orang lain, atau dengan kata lain seseorang itu dalam hidupnya tidak

terbatas hanya dalam lingkungan keluarga intinya saja. Oleh karena

wanita menyadari hakekatnya sebagai seorang anggota masyarakat,

maka ia maju dan turun sebagai perorangan karena didorong oleh

kewajiban moralnya yang dilandasi oleh rasa kesadaran

bermasyarakat. Dengan jalan aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi

wanita, badan-badan sosial dan lain-lainnya.
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Melalui organisasi wanita tersebut diharapkan dapat

meningkatkan usaha serta kegiatannya guna meningkatkan

kesejahteraan rakyat pada umumnya dan para wanita khususnya.

Oleh karena itu organisasi wanita yang ada hendaknya ditujukan

kepada dua hal, yaitu:

1. Berorientasi kepada pembangunan, terutama kepada usaha yang
produktif serta ekonomis, untuk meningkatkan taraf hidup bagi
rakyat, bukan hanya yang ada dikota tetapi rakyat dipedesaan
tidak boleh diabaikan dengan jalan demikian harapan bahwa
rakyat pedesaanpun dapat segera mendapat kemajuan. Sehingga
tidak ada jurang pemisah atau perbedaan tingkat hidup yang
tajam.

2. Berorientasi kepada kesejahteraan anggota bagi keluarganya.
Bahwa organisasi wanita yang ideal adalah suatu organisasi yang
secara teratur menanamkan tugas dan kewajiban, serta hal-hal
yang dimilikinya, perannya sebagai ibu rumah tangga dan
masyarakat. Disamping itu tambahan pengetahuan dan
keterampilan sebagai usaha untuk dapat berdikari dan kreatif
perlu sebagai ditingkatkan. Dengan demikian para anggota akan
memperoleh pandangan yang luas sehingga ada kesempatan
untuk berkarya. (Loc.Cit, 56).

Organisasi wanita yang ada sekarang seperti organisasi Dharma

Wanita dan PKK dalam pelaksanaan kegiatannya telah mewujudkan

kedua faktor diatas. Oleh karena itu seorang wanita yang sadar bahwa

ia adalah merupakan bagian dari masyarakat, maka mereka

mempunyai kewajiban untuk ikut aktif dalam organisasi tersebut dan

menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada organisasi tersebut

dengan membantu melaksanakan kemajuan cita-cita wanita dimana

nantinya dapat menjadi wanita yang kreatif dan mandiri.

Didalam masyarakat pedesaan khususnya di Jawa, rumah tangga

masih merupakan kesatuan (unit) produksi. Disamping itu juga rumah

tangga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai unit konsumsi, unit
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interaksi sosial ekonomi dan lain-lain. Dengan demikian rumah tangga

di pedesaan mempunyai fungsi rangkap. Rumah tangga sebagai unit

produksi terdiri dari sejumlah anggota pemberi tenaga kerja dan lain-

lain kegiatan pencaharian nafkah. Tenaga kerja tersebut terdiri atas

pria dan wanita, dewasa maupun anak-anak yang dianggap mampu

melaksanakan suatu pekerjaan.

Oleh karena tekanan ekonomi, tidak sedikit kaum wanita

pedesaan yang mampu bekerja membantu suami mencari nafkah

untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Tetapi mengingat

sebagian pendidikan mereka masih rendah maka lapangan kerja yang

banyak menampung mereka adalah pembantu rumah tangga, TKW ke

luar negeri dimana pekerjaan itu tidak memerlukan keterampilan dan

keahlian khusus. Sedangkan yang dihadapi wanita pedesaan pada

umumnya adalah:

a. Bagaimana meningkatkan penghasilan keluarga

b. Bagaimana meningkatkan gizi dan kesehatan

c. Bagaimana meningkatkan pengetahuan membaca dan menulis

Masalah tersebut merupakan faktor penghambat wanita

pedesaan untuk berperan secara nyata dalam pembangunan,

terutama dalam usaha membentuk keluarga sejahtera yang

merupakan perwujudan dari pembangunan nasional pada umumnya

dan pembangunan masyarakat pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Populasi
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Pemilihan lokasi didasarkan pertimbangan adanya kesempatan,

biaya, tenaga dan kemampuan. Penelitian ini dilakukan didesa Kiping,

kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dimana dari 6 pedukuhan

(dusun) diambil 5 dusun sebagai sampel yang diambil secara purposive.

Dimana pedukuhan yang terpilih ini merupakan pedukuhan yang berada

ditepi jalan raya sebanyak 2 buah dan yang 3 adalah pedukuhan yang

jauh dari jalan raya. Pemilihan ini didasarkan pertimbangan dengan

melihat letak desa Kiping yang disebelah jalan raya, walaupun jumlah dan

frekuensi kendaraan yang lewat relatif kecil, hal ini akan berpengaruh

terhadap para penghuni yang ada disekitar jalan raya tersebut karena

akan terkait dengan frekuensi informasi yang masuk pada kehidupan

masyarakat desa Kiping.

Penelitian ini adalah merupakan penelitian explanatory atau

penjelasan, dengan metode pendekatan kuantitatif.

Sampling

Dalam suatu penelitian tidaklah selalu perlu untuk memiliki semua

individu yang terdapat dalam populasi karena disamping akan memakan

biaya yang sangat banyak juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dengan meneliti sebagian dari populasi, “ kita mengharapkan bahwa hasil

yang didapatkan akan dapat menggambarkan sifat populasi yang

bersangkutan “. (M. Singarimbun, 1981, 105).

1. Teknik Pengambilan Sampel
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Supaya dapat memperoleh hasil yang akan dapat

menggambarkan sifat dari populasi maka pengambilan sampel

didasarkan kepada sifat sebagai berikut:

a. dapat menghasilkan gambaran dari sifat populasi

b. sederhana hingga mudah dilaksanakan

c. dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya

yang rendah

Sasaran dalam penelitian ini adalah wanita, baik sebagai ibu

rumah tangga maupun sebagai kepala rumah tangga, yang berada

pada obyek penelitian. Oleh karena itu pengambilan sampelnya

dilakukan secara purposive baru kemudian diambil secara acak, dari

masing-masing pedukuhan. Dengan demikian diharapkan semua ciri-

ciri dari populasi dapat terwakili.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wanita/ibu rumah tangga

yang ada pada lima pedukuhan terpilih dan untuk setiap pedukuhan

diambil 20 orang sehingga secara keseluruhan berjumlah 20 orang

sehingga secara keseluruhan berjumlah 100 orang, seperti yang

terlihat dibawah ini:

Tabel 2
JUMLAH RESPONDEN SETIAP PEDUKUHAN

TAHUN 2009

No Pedukuhan Jumlah Rumah Tangga Jumlah Responden

1.
2.
3.

I
II
III

246
234
215

20
20
20
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4.
5.

IV
V

267
209

20
20

Jumlah 1.171 100
Sumber: Kantor Desa Kiping

Variabel-Variabel

1. Variabel Bebas (VB) adalah pola pekerjaan wnaita, yang dilihat

dengan dimensi:

a. Bidang pertanian yaitu yang merupakan pola pekerjaan kaum

wanita pedesaa yang sifatnya tradisionil karena telah dikerjakan

secara turun temurun seperti misalnya menanam padi, matun,

memetik padi, menumbuk maupun yang lainnya yang ada

hubungannya dengan tanah pertanian.

b. Bidang industri yaitu yang berkaitan dengan produk perindunstrian

apakah itu textile, kerajinan, maupun industri kecil lainnya.

c. Bidang peternakan, perdagangan, jasa  (pembantu rumah tangga,

TKI-TKW Luar Negeri) yang ada hubungannya dengan bidang

pekerjaan yan g bersifat prestasi.

2. Variabel Tergantung (VT) adalah Pendapatan Keluarga secara

keseluruhan yang terdiri dari:

d. Pendapatan kepala keluarga baik yang merupakan hasil dari

pekerjaan pokok maupun yang hasil dari pekerjaan sembilan.

e. Pendapatan anggota keluarga yang lain, yang berasal dari

pekerjaan berupa/berbentuk kontra prestasi.
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f. Pendapatan kaum wanita, yaitu pendapatan yang berasal dari

kaum wanita yang ada pada satu keluarga, dimana berasal dari

jenis pekerjaan yang berbentuk kontra prestasi.

Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang

berisi daftar pertanyaan, dimana mengingat tingkat pendidikan dari

responden serta latar belakang keadaan subyek penelitian, maka didalam

penyampaian daftar pertanyaan (terlampir) divariasikan dengan interview

berpola.  Sebagai bahan pelengkap dalam data sekunder lainnya.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kwantitatif, dengan

harapan bisa membuktikan kebenaran hipotesa yang diajukan. Cara yang

dipergunakan adalah dengan membandingkan dua kelompok data dari

dua kelompok variabel yang telah ditentukan. Tabulasi silang dilakukan

sebelum diadakan perbandingan (tabulasi silang antara variabel dari

masing-masing kelompok). Sedangkan untuk mengetahui adanya

hubungan antar variabel bebas dan tergantung, dianalisa dengan

menggunakan rumus statistik korelasi Spearman (Rho).

Rumus sebagai berikut:

1 – 6.d2

Rho =
N (N2 – 1 )

Sedangkan untuk menentukan tingkat koefisien korelasinya,

dipergunakan ukuran sebagai berikut:

Koefisien Korelasi                Predikat

0,90 – 1,00 Tinggi Sekali
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0,70 – 0,90 Tinggi

0,40 – 0,70 Sedang

0,20 – 0,40 Rendah

0,00 – 0,20 Rendah Sekali

Selanjutnya untuk dapat mengetahui bahwa hubungan itu signifikan

atau tidak maka dipergunakan tabel harga kritik dari Rho Spearman

sebagai berikut:

Tabel 3
HARGA KRITIK UNTUK MENGUJI KOEFISIEN KORELASI

Rho SPEARMAN

No
Interval

Kepercayaan
95%

N
Interval

Kepercayaan
95%

N
Interval

Kepercayaan
95%

5
6
7
8
9

10

1.000
0,886
0,780
0,736
0,683
0,648

12
14
16
18
20

0,591
0,544
0,506
0,474
0,450

22
24
26
28
30

0,428
0,400
0,392
0,377
0,364

Sumber: Siegel S, Non Parametric Statistic for The Behavioral Sciences,
Table P. Appendix, Mc. Grow Hill New York, N.Y. 1956.

Sedangkan cara pengukuran indikator/datanya dengan menggunakan

ukuran ordinal. Responden akan menjawab menurut skala ordinal dengan

berbagai macam kemungkinan jawaban. Tetapi untuk memudahkan

tabulasi berbagai kemungkinan jawaban dalam tabulasi hanyalah ditulis:

Baik (3), Sedang (2) dan Kurang (1), jadi skore bergerak dari 1 sampai 3.

INTERPRETASI DATA DAN PENYAJIAN DATA

Usia Responden

Sebagian besar responden yang terpilih berusia antara 20 tahun

sampai dengan 40 tahun. Responden yang termuda berusia 20 tahun dan
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yang tertua berusia 65 tahun. Pembagian responden menurut usianya

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
PEMBAGIAN RESPONDEN BERDASARKAN USIA

TAHUN 2009

No Usia Responden Jumlah Prosentase (%)
1
2
3
4
5

20 – 30 th
31 – 40 th
41 – 50 th
51 – 60 th

61 th keatas

27
38
18
13
4

27
38
18
13
4

Jumlah 100 100

Sumber: Kantor Desa Kiping

Tingkat Pendidikan Responden

Lebih dari 50% responden hanya berpendidikan antara tidak lulus

Sekolah Dasar dan lulus Sekolah Dasar. Hal ini biasanya merupakan

suatu keadaan yang biasa ditemui pada daerah pedesaan. Tabel berikut

ini akan memuat tingkat pendidikan responden secara keseluruhan.

Tabel 5
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

TAHUN 2009

No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase %
1.
2.
3.

SD tidak lulus
SD lulus – SLTP
SLTP – SLTA

33
30
28

33
30
28
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4. SLTA – PT 9 9

Jumlah 100 100

Sumber: Kantor Desa Kiping

Mata Pencaharian Responden

Dalam uraian ini diidentifikasikan pekerjaan atau mata pencaharian

dari responden baik yang pokok, sampingan dan mata pencaharian dari

anggota keluarga yang lain baik itu anak, sepupu, keponakan maupun

mereka yang berada dalam rumah tangga responden. Penelitian ini

menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki mata pencaharian

sebagai petani maupun buruh tani (66%). Sedangkan mata pencaharian

yang terbesar kedua adalah sebagai pedagang yaitu pedagang palen,

mracang maupun bakulan (19%) dan yang ketiga adalah bidang jasa

(14%), sebagai tukang pijet, pembantu musiman dan buruh pabrik. Yaitu

paling akhir adalah sebagai pegawai negeri yang prosentasenya terkecil

1% seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
MATA PENCAHARIAN RESPONDEN

TAHUN 2009
No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.

Petani
Buruh Tani
Pedagang
Jasa (TKI/TKW)
Pegawai Negeri

44
22
19
14
1

44
22
19
14
1

Jumlah 100 100

Sumber: Kantor Desa Kiping
Selanjutnya akan dikemukakan mengenai mata pencaharian

sampingan, dalam arti pekerjaan yang dilakukan diluar mata pencaharian

pokok seperti yang tercantum dalam tabel diatas. Dari      seluruh    jumlah

repsonden      ternyata sebagian besar (84%), tidak memiliki pekerjaan
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sampingan. Hal tersebut menggambarkan bahwa diversifikasi/

penganekaragaman pekerjaan belum banyak diperhitungkan secara

sungguh-sungguh.

Tabel 7
PEKERJAAN SAMPINGAN RESPONDEN

TAHUN 2009

No Keterangan Jumlah Prosentase (%)

1.
2.

Punya
Tidak Punya

16
84

16
84

Jumlah 100 100

Sumber: Kantor Desa Kiping

Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Yang dimaksud dengan jumlah tanggungan keluarga disini adalah

mereka yang berada dalam setiap rumah tangga dan makan minum

bersama pada satu atap, baik yang ada hubungan kekerabatan ataupun

tidak. Tabel berikut akan menyajikan jumlah tanggungan keluarga dari

responden sebagai berikut:

Tabel 8
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA RESPONDEN

TAHUN 2009

No Jumlah Tanggungan Jumlah Prosentase
(%)

1.
2.

1 – 2
3 – 4

36
50

36
50
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3.
4.

5  keatas
Tidak punya

10
4

10
4

Jumlah 100 100
Sumber: Kantor Desa Kiping

Terlihat bahwa separuh dari responden (50%) memiliki tanggungan

keluarga sebanyak antara 3 sampai 4 orang, 1 sampai 2 sebanyak 36%

sebanyak 5 keatas sebesar 10% dan yang tidak memiliki tanggungan

sebanyak 4 %.

1. Jumlah Anak yang Sekolah

Jumlah anak yang sekolah dalam suatu keluarga dan tingkat

pendidikan yang dicapai merupakan suatu cerminan dari kemampuan

secara financial dari keluarga tersebut. Hal tersebut juga merupakan

suatu motivasi untuk mendorong orang tua untuk ikut berperan lebih

aktif didalam usaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk itulah

tabel berikut ini menyajikan jumlah anak dari responden yang

bersekolah.

Tabel 9
JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH

TAHUN 2009

No Jumlah anak  yg sekolah
untuk masing2 responden Jumlah Prosentase

(%)
1.
2.
3.
4.

Belum sekolah
1 – 2
3 – 4
5 keatas

10

71
17
2

10

71
17
2

Jumlah 100 100

Sumber: Kantor Desa Kiping
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Sedangkan tingkat sekolah (pendidikan) yang dicapai oleh anak-

anak responden adalah sebagai tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10
TINGKAT PENDIDIKAN ANAK RESPONDEN

TAHUN 2009

No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase
(%)

1.
2.
3.
4.
5.

Tidak sekolah
Sekolah Dasar
SLTP
SLTA
Perguruan Tinggi

10
76
29
7
1

8,13
51,79
23,58
5,69
0,81

Jumlah 100 100

Sumber: Kantor Desa Kiping

Ternyata sebagian besar anak responden berada pada tingkat

Sekolah Dasar kemudian tingkat  Sekolah Menengah Pertama yaitu

sebesar 61,79% dan 23,58%. Hal ini sesuai dengan rata-rata usia

responden seperti tercantum pada tabel pada halaman terdahulu.

2. Jumlah Pendapatan Keluarga

Besar kecilnya jumlah pendapatan responden ditentukan oleh

beberapa faktor antara lain jenis pekerjaan pokok yang dilakukan, ada
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tidaknya pekerjaan yang dilakukan, ada sampingan dan jumlah

anggota rumah tangga yang bekerja.

Dari data yang dikumpulkan, pendapatan total keluarga

responden menunjukkan beberapa variasi seperti terlihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 11
PENDAPATAN KELUARGA  RESPONDEN

TAHUN 2009

No Pendapatan Keluarga per
Bulan (Rp) Jumlah Prosentase

(%)
1.

2.

3.

0 – 500.000

500.000 – 1.000.000

1.000.000  keatas

34

50

16

34

50

16

Jumlah 100 100

Sumber: Kantor Desa Kiping

Ternyata bahwa separuh dari responden (50%) memiliki

pendapatan antara Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00,

34% nya memiliki pendapatan antara Rp 0,00 diatas sampai   Rp

500.000,00 dan 16% nya memiliki pendapatan diatas Rp 1.000.000,00.

Hal ini sesuai dengan mata pencaharian baik dari kepala rumah

tangga (KK) maupun dari responden / ibu rumah tangga, yang

sebagian besar hidup dari bidang pertanian baik sebagai petani

maupun sebagai buruh tani.

3. Pendapatan Responden
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Selanjutnya untuk memperlihatkan seberapa banyak wanita /

responden memberikan kontribusi dalam pendapatan keluarga maka

berikut ini disajikan data mengenai jumlah pendapatan wanita sebagai

responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 12
JUMLAH PENDAPATAN RESPONDEN

TAHUN 2009

No Jumlah Pendapatan Per
Bulan Jumlah Prosentase

(%)
1.

2.

3.

4

5.

0 – 100.000

101.000 – 200.000

201.000 – 300.000

301.000 – 400.000

401.000 – 500.000

20

55

11

6

8

20

55

11

6

8

Jumlah 100 100

Sumber: Kantor Desa Kiping

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu

lebih dari 50% memiliki pendapatan berkisar antara Rp 0,00 sampai Rp

200.000,00 perbulan, akan tatapi 8% nya memiliki pendapatan sampai

Rp 500.000,00 perbulan. Dari kedua tabel diatas (tabel 11 dan 12)

terlihat penghasilan wanita responden rata-rata sebesar ± Rp

200.000,00 dan penghasilan keluarga sebesar ± Rp 1.000.000,00,



Analisis Pola Pekerjaan Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Keluarga 94

maka dapatlah dilihat suatu kesimpulan bahwa wanita memberikan

kontribusi pendapatannya sebesar Rp ± 1/5 dari pendapatan keluarga.

ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui

sejauhmana atau seberapa besar kaum wanita dipedesaan memberikan

kontribusinya kedalam pendapatan total keluarganya. Maka berikut ini

dilakukan analisa terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan sebagai

berikut:

Variabel Bebas

a. Bidang Pertanian

Bidang pertanian ini merupakan suatu lapangan kehidupan yang

utama bagi responden dan keluarganya. Untuk mempermudah

penganalisaan hanya disebutkan dengan angka Romawi bagi nama

pedukuhan yang menjadi obyek penelitian.

Tabel 13
BIDANG PERTANIAN

TAHUN 2009

No Macam Pekerjaan
Pedukuhan

I II III IV V
1.
2.
3.

0 – 1 (kurang=1)
2 – 3 (sedang=2)
4 keatas (baik=3)

15
3
2

18
1
1

17
3
-

15
4
1

20
-
-

Jumlah Responden 20 20 20 20 20

Jumlah Score 27 23 23 26 20
Sumber: Data Primer
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Keterangan: Angka jumlah score didapat dengan cara mengalikan
antara angka score ( 1 s/d 3 ) dengan jumlah responden pada tiap-
tiap pedukuhan / jumlah.

1. Buruh Tani
2. Petani Gadu
3. Pedangan/Pengelola Lahan
4.

b. Bidang Industri

Untuk bidang industri ternyata bagi lokasi penelitian memang

sedikit sekali memberian kesempatan bagi masyarakat untuk dapat

berperan serta, karena mungkin lokasi yang cukup terpencil/jauh,

tingkat pendidikan yang belum memadai serta tingkat keterampilan

yang tidak dipunyai. Oleh karena itu tabel berikut ini memperlihatkan

hal tersebut:

Tabel 14
BIDANG INDUSTRI

TAHUN 2009

No Macam Pekerjaan
Pedukuhan

I II III IV V
1.

2.

3.

0 – 1 (kurang=1)

2 – 3 (sedang=2)

4 keatas (baik=3)

1

-

1

19

1

-

20

-

-

18

2

-

19

1

-

Jumlah Responden 20 20 20 20 20

Jumlah Score 22 21 20 22 21
Sumber: Data Primer

Keterangan: 1. Buruh Pengrajin
2. Pengrajin
3. Pengelola Pengrajin

c. Bidang Perdagangan dan Jasa (TKI/TKW)

Untuk kedua bidang pekerjaan ini, bagi responden    merupakan

alternatif pilihan   kedua    setelah  bidang pertanian dan terutama
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dibidang inilah yang merupakan bidang perkerjaan. Yang memberikan

kontribusi cukup potensi terhadap pendapatan keluarga di pedesaan.

Tabel 15
BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA (TKI / TKW)

TAHUN 2009

No Macam Pekerjaan
Pedukuhan

I II III IV V
1.

2.

3.

0 – 1 (kurang=1)

2 – 3 (sedang=2)

4 keatas (baik=3)

10

6

4

18

1

1

16

2

2

12

6

2

19

1

-

Jumlah Responden 20 20 20 20 20

Jumlah Score 34 23 26 30 21
Sumber: Data Primer

Keterangan: 1.   Peternak Sambilan
2.   Buruh Pabrik, pembantu rumah tangga, TKI/TKW
3.    Pedagang di pasar, pracangan dirumah

Tabel 16
REKAPITULASI JUMLAH SCORE VARIABEL BEBAS

TAHUN 2009

No Macam Pekerjaan
Pedukuhan

I II III IV V
1.
2.
3.

Pertanian
Industri
Perdagangan/jasa

27
22
34

23
21
23

23
20
26

26
22
30

20
21
21

Jumlah Score 83 67 69 78 62
Sumber: Data Primer

Variabel Tergantung

a. Pendapatan Total Keluarga

Pendapatan total keluarga adalah meliputi pendapatan baik yang

diperoleh kepala keluarga, istri, anak, maupun yang ikut

menyumbangkan pendapatannya kedalam pendapatan keluarga:
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Tabel 17
PENDAPATAN TOTAL KELUARGA

TAHUN 2009

No Jumlah Pendapatan (dalam
Rp)

Pedukuhan
I II III IV V

1.

2.

3.

0 – 500.000 (kurang=1)

501.000 – 1.000.000 (sedang=2)

1.000.000 keatas ( baik = 3)

3

13

4

6

4

10

7

3

10

2

10

8

5

9

6

Jumlah Responden 20 20 20 20 20

Jumlah Score 41 44 43 46 41
Sumber: Hasil Questioner

Pendapatan Kepala Keluarga

Kepala keluarga sebagai sumber utama pendapatan keluarga,

memang memberikan kontribusi yang terbesar bagi pendapatan

keluarga. Oleh karena itu maka dirasa perlu untuk mengemukakan

dalam tabel seperti tersebut dibawah ini:

Tabel 18
PENDAPATAN KEPALA KELUARGA

TAHUN 2009

No Jumlah Pendapatan (dalam Rp)
Pedukuhan

I II III IV V

1.

2.

3.

0 – 500.000 (kurang=1)

501.000 – 1.000.000 (sedang=2)

1.000.000 keatas ( baik = 3)

5

3

2

6

8

6

13

4

3

2

7

11

10

7

3

Jumlah Responden 20 20 20 20 20

Jumlah Score 27 40 30 49 33
Sumber: Hasil Questioner

Pendapatan Wanita (Ibu Rumah Tangga)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah kaum wanita

sebagai ibu rumah tangga, dimana tujuan penelitian   ini    adalah  ingin

mengetahui
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pola (macam) pekerjaannya kepada pendapatan total keluarga. Untuk

itu dibawah ini akan memberikan gambaran sebagai berikut:

Tabel 19
JUMLAH PENDAPATAN WANITA

TAHUN 2009

No Jumlah Pendapatan (dalam Rp)
Pedukuhan

I II III IV V

1.

2.

3.

0 – 500.000 (kurang=1)

501.000 – 1.000.000 (sedang=2)

1.000.000 keatas ( baik = 3)

12

7

1

19

1

-

18

1

1

15

5

-

19

1

-

Jumlah Responden 20 20 20 20 20

Jumlah Score 29 21 23 25 21
Sumber: Hasil Questioner

b. Pendapatan Anggota Keluarga Yang Lain

Pendapatan keluarga secara keseluruhan memang tidak hanya

disumbangkan oleh pendapatan kepala keluarga dan ibu rumah

tangga melainkan juga masih ditambah dengan pendapatan dari

anggota keluarga yang lain yang menyumbangkan pendapatannya

kepada keluarga yang ditempati. Tabel berikut menyajikan jumlah

pendapatan dari anggota keluarga  yang lain yang disumbangkan

kepada pendapatan keluarga secara total:

Tabel 20
JUMLAH PENDAPATAN ANGGOTA KELUARGA YANG LAIN

TAHUN 2009

No Jumlah Pendapatan (dalam Rp)
Pedukuhan

I II III IV V

1.

2.

3.

0 – 250.000 (kurang=1)

251.000 – 500.000 (sedang=2)

501.000 keatas ( baik = 3)

18

1

1

19

-

1

19

1

-

19

-

1

20

-

-

Jumlah Responden 20 20 20 20 20



Analisis Pola Pekerjaan Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Keluarga 99

Jumlah Score 23 22 21 22 20
Sumber: Hasil Questioner

Tabel 21
REKAPITULASI JUMLAH SCORE VARIABEL TERGANTUNG

TAHUN 2009

No Macam Pekerjaan
Pedukuhan

I II III IV V

1.

2.

3.

4.

Pendapatan KK

Pendapatan Wanita

Pendapatan Lain

Pendapatan Total

37

29

23

41

40

21

22

44

30

23

21

43

49

25

22

46

33

21

20

41

Jumlah Score 100 127 117 142 115
Sumber: Data Primer

Tabel 22
KORELASI ANTARA VARIABEL BEBAS DAN

VARIABEL TERGANTUNG

No Pedukuhan Jml Score
VB

Jml Score
VT X Y d d2

1.

2.

3.

4.

5.

I

II

III

IV

V

83

67

69

78

62

130

127

117

142

115

5

2

3

4

1

4

3

2

5

1

1

-1

1

-1

0

1

1

1

1

0

Jumlah d2 = 4

6 . d2

Rh0 = 1 –
N (N2 – 1)

6 . 4
=  1 –

5 ( 25 – 1 )

24
= 1 –

120
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=  1 – 0,200

=  0,800

Tabel 23
KORELASI ANTARA BIDANG PERTANIAN

DENGAN VARIABEL TERGANTUNG

No Pedukuhan Jumlah
Score VB

Jumlah
Score VT X Y d d2

1.

2.

3.

4.

5.

I

II

III

IV

V

27

23

23

26

20

130

127

117

142

115

4

2,5

2,5

3

1

4

3

2

5

1

0

-0,5

0

-2

0

0

25

0,25

1

0

Jumlah d2 = 4,5

6 . d2

Rh0 = 1 –
N (N2 – 1)

6 . 4,5
=  1 –

5 ( 25 – 1 )

27
= 1 –

120

=  1 – 0,225

=  0,775

Tabel 24
KORELASI ANTARA BIDANG INDUSTRI

DAN VARIABEL TERGANTUNG

No Pedukuhan Jumlah
Score VB

Jumlah
Score VT X Y d d2

1.

2.

3.

4.

I

II

III

IV

22

21

20

22

130

127

117

142

3,5

2,5

1

3,5

4

3

2

5

-0,5

-0,5

1

-1,5

0,25

0,25

1

2,25
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5. V 21 115 2,5 1 1 2,25
Jumlah d2 = 6

6 . d2

Rh0 = 1 –
N (N2 – 1)

6 .  6
=  1 –

5 ( 25 – 1 )

56
= 1 –

120

=  1 – 0,300

=  0,700

Tabel 25
KORELASI ANTARA BIDANG PERDAGANGAN DAN

JASA (TKI/TKW) DAN VARIABEL TERGANTUNG

No Pedukuhan Jumlah
Score VB

Jumlah
Score VT X Y d d2

1.

2.

3.

4.

5.

I

II

III

IV

V

34

23

26

30

21

130

127

117

142

115

5

2

3

4

1

4

3

2

5

1

1

-1

1

-1

0

1

1

1

1

0

Jumlah d2 = 4

6 . d2

Rh0 = 1 –
N (N2 – 1)

6 .  4
=  1 –

5 ( 25 – 1 )

24
= 1 –
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120

=  1 – 0,200

=  0,800

Hasil-hasil dari perhitungan korelasi antara variabel bebas dengan

variabel tergantung dan sub variabel bebas dengan variabel tergantung

dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Koefisien korelasi antara Variabel  Bebas dengan Variabel Tergantung,

menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,800 yang berarti masuk

dalam kategori tinggi.

b. Koefisien korelasi antara bidang pertanian dengan Variabel

Tergantung adalah + 0,775 yang dapat dikategorikan tinggi.

c. Koefisien korelasi antara bidang industri dengan Variabel Tergantung

menunjukkan angka koefisien sebesar + 0,700 dimana ini dapat

diinterpretasikan dalam kategori tinggi.

d. Koefisien korelasi antara bidang perdagangan dan jasa (TKI/TKW)

dengan Variabel Tergantung menghasilkan angka sebesar + 0,200

dimana masuk dalam kategori tinggi.

Dengan memperhatikan perhitungan koefisien korelasi seperti

tersebut diatas, maka dapatlah diinterpretasikan bahwa pendapatan

keluarga secara total dipengaruhi oleh pola pekerjaan, yang ditujukan

dengan hasil korelasi sebesar + 0,800, walaupun kalau dihubungkan

dengan besarnya kontribusi jumlah pendapatannya tidaklah terlampau

besar yaitu ± 20% saja, hal ini yang menyebabkan hubungan tersebut
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kurang signitif pada tingkat kepercayaan 95% dengan Rho hitung lebih

kecil Rho tabel yaitu + 1,00.

Selain itu, bila dilihat dari hubungan antar bidang pekerjaan, dimana

ini sangat terkait dengan pola pekerjaan, maka akan terlihat bahwa yang

paling dominan adalah bidang pekerjaan pertanian (Rho = + 0,775) dan

bidang perdagangan dan jasa (TKI/TKW) (Rho = + 0,800). Selanjutnya

bidang pekerjaan yang paling tidak memberikan kontribusi alternatif pola

pekerjaan bagi kaum wanita pedesaan adalah bidang industri.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan laporan penelitian adalah diberikannya

kesimpulan dari hasil analisa dan interpretasi data pada bab-bab

terdahulu sebagai berikut:

a. Pola pekerjaan wanita memang  mempunyai pengaruh terhadap

pendapatan total keluarga, walaupun dalam prosentase yang tidak

besar, akan tetapi mempunyai arti yang sangat penting bagi

kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka.

b. Bidang pertanian dan perdagangan serta jasa (TKI/TKW) merupakan

bidang pekerjaan yang sangat dominan didalam pedesaan, karena

pada bidang-bidang pekerjaan inilah pola/macam pekerjaan wanita itu

berperanan.
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c. Penganekaragaman/diversifikasi pola pekerjaan bagi kaum wanita

dipedesaan belumlah begitu dikenal, dalam arti belum adanya usaha

dari kaum wanita pedesaan untuk bekerja pada bidang luar pekerjaan

pokoknya yang telah mereka tekuni secara turun temurun. Hal ini

terbukti dengan kecilnya peranan bidang industri dalam menunjang

kontribusi pendapatan mereka ke dalam pendapatan keluarga  secara

keseluruhan. Namun dengan adanya gebyar keberhasilan exs.

TKI/TKW di pedesaan, hal ini memungkinkan kurang

berperan/memberikan kontribusi pada masyarakat pedesaan.

Rekomendasi

a. Agar supaya kaum wanita pedesaan dapat memberikan kontribusi

pendapatannya secara lebih berarti, maka sebaiknya mereka ini

mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan diluar

pekerjaan pokoknya. Caranya melalui penyuluhan, kursus singkat

ataupun penambahan keterampilan melalui pengiriman kader PKK ke

Pusat Latihan Kerja (KLK) maupun melalui organisasi yang lain, yang

berminat pada dunia kewanitaan.

b. Pemberian dan penyaluran kredit pedesaan lebih diintensifkan

sehingga dapat diharapkan untuk memotivasi dan mendorong jiwa

kewiraswastaan dikalangan wanita pedesaa, karena ini akan bisa

memberikan alternative pilihan pada pola pekerjaan mereka.
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c. Dicarikan jalan mengenai pemasaran, sehingga pada pasca produksi

tidak terjadi over produk.

d. Agar supaya usaha wanita dipedesaan bisa lebih maju dan besar

sebaiknya ada pengusaha yang lebih besar mau menjadi Bapak Asuh.

e. Bagi eks. TKI/TKW diberikan bimbingan mengenai manajemen, agar

bisa memanfaatkan secara maksimal dari hasil kerja di Luar Negeri

agar usahanya lebih profesional dan bisa berkembang.
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