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Ada tiga masalah yang dikaji dalam penelitian ini, 

yaitu: (1) Seberapa jauh keterlibatan kaum wanita pedesaan 

dalam keg i a t an di sektor pe r d ag angan dan faktor-faktor 

apakah yang menjadi daya tarik dan daya dorong, sehingga 

mereka memilih bekerja di sektor perdagangan; (2) Peran

peran ap akah yang a cap ka Li. ditekuni kaum wan i t a pede s aan 

dalam sektor perdagangan; dan (3) Bagaimanakah persepsi 

subyektif wanita pedagang dalam memandang posisi dan status

sosial wanita yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, 

dan sejauh mana keterlibatan kau~ wanita dalam sektor publik 

mempengaruhi posisinya dalam proses pengambilan keputusan 

keluarga. 

Dari hasil wawancara terhadap 100 respondell yang dipi

lih secara accidental di Bojonegoro, diperoleh temuan pokok 

penelitian sebagai berikut~ (1) Dibandingkarl kaum pria 

keterlibatan kaum wanita dalam sektor perdagangan di pede

saan umumrlya masih dominan; (2) Faktor penekan atau daya 

tol&k yang menyebabkan kaum wanit,a memilih bekerja di sek

topr perdagangan adalah karen a tidak dimilikinY8 tanah 

zer ac en yang cu kup a't au ka r en.a mer e ka s ana s e ka Li tidak 

memiliki tanah; (3) Faktor yang menjadi daya tarik sekt,or 

perdagangan ~~gi kaum wanita adalah kapabi1itas atau daya 

serapnya yang besar dan 1entur dalam menyerapa tenaga kerja; 

(4) Motivasi kaum wanita ter1ibat da1am sektor perdagangan, 

di samping untuk memperoleh sumber penghasilan yang teratur, 

juga karena secara sosia1 bekerja di sektor perdagangan 

dianggap mampu meningkatkan status dan posisi kaum wanita di 

~ata suami atau ke'luarga. 
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