
ABSTRAK PENELITIAN 


JUDUL Pergetleran Peran Wanita Pada Ke1uarga Etn15 

Madura ( Suatu Studl 6051010g1s Tentang Po

la Pengsmb1lan Keputusan Dalsm Ke1uarga ) 

Kepa1a Peneliti Ora. sutinah 

Fakultas I1mu sosial dan Ilmv Po1it1k 

Universitas Airlengge 

Siaya ': SPP/Dp.Pun1vereitas Airlangga 1988/1989 
SK Rektor 7255/PT.03.H/N/1988 
1angga1 22 September 1988 

Penelitian ini bertujuan ingtn memehami pergeseran pe

ran wanita dari keluarga etnie Medura yang tinggal di Surabaye. 

Pentingnya pena1itian in1 tervtama terletak pada kenyataan bah

wa perhatian penelit1 terdahu1u 1eb1h menekenkan pade wanita 

dari keluarga Jawa. Penelitien lni menyanikut berbagai hel. an

tara lainl peranan wanita(isteri)dar1 keluarga Madura delam 

menentukan keputusan tentang masalah-masa1ah keluerga sebagei 

bahasan utema delem pene11t1en in1. 

Panalit1en yang merupaken pene1tian lenjuten ini mangha

ailken kee1mpulen banwa. perteme, wanite sanget beear peranan 

nya deIsm menentukan janis pekerjaen.Kadua.wanite juga barpera

nen cukup baser dalam menantuken maselah kebutuhen pokok dan 

pembentukan keluarge. kecuali meselah perumahan dan pendidikan 

ansk. Oengen kete 1ein wanita{istari)sangst beser peranannys 

deIsm menentvken keputusen keluerga pade bidang domestik sedeng·· 

pria{suami) dalem bideng publik.Namun juga terlihat bahwa wanita 

taleh ikut pule daism menentukan keputusan d1bidang publik. 
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Has11 pene11tian 1n1 menunjukkan bahwe dalam pengamb1

lan keputusan kelu'arga. wanita (1eter1) dari keluarge asal Ma

dura yang t1nggal di surabaya sangat besar peranannya, teruta

ma dalam hal penentuan janis pekarjaan, ma~alah-ma$alah yang 

menyangkut dalam kaluarga (domee,tik ) aeperti; mengatur kebu
. 

tuhan sehar1-hari. makan, pengasuhan snak, pembagian kerja dan 

lain-lain. sedangkan pria (suam1) berperan delam bidang publik 

seperti,perumahan, pend1dikan anak. Nampak pula bahwa secara 

keseluruhsn isteri sengat beser peranannya, 

• Dalam mssslah lain juga diketahui bahwa dari berbagai 

faktor yeng diduge berpengaruh terhadep peren wanita dalam 

pengambilan keputusan keluarga ternyata hanya faktor perbedean 

status ketensgskerjsan entars suami dan i.terl saja yen~ me 

nunjukkan kecenderungsn bshwa wenite(isterl) yang beksrje le

bih beser peranannya dibanding dengan yang tidak bekerja. 
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