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Profil Wanita sarjana Alumni Fakultas-Fakultas Kedokteran, Kedok

teran Gigi, Fa~asi, Kedokteran Hewen, dan Kesahatan Masyarakat, 
serta Matematika dan Ilmu Pengetahuan A1am Universitas Airlangga 

Surabaya, Sri Sanituti Bariadi, 1997¥ 62 halaman) 

Penelltian ini mengkaji profil sarjana wanita alumni dari 

Fakultas-Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gig!, Farmasi, Kedokter
an Hewan, Kesehatan Masyarakat dan Matematlka dan Ilmu Pengeta

huan Alam Universitas Airlangga. 
Melalui penelitian ini dapat diketahui karakteristik sarjana 

wanita dar! bidang studi tersebut, antara lain berupa latar 

belakang keluarga, sumber dtlKungan biaya studi, lama studi, 

kesesuaian pekerjaan yang ditekuni, manfaat ilmu dalam peker

jaaan; gambaran pasangan hidup, dan ada tidaknya bias jenner dan 

diskriminasi di lingkungan pekerjaan. Dengan demikian permasala
han spesifik yang perlu dijawab dalam pemnelltian ini adalah: 

1.wBagaimana profil wanita sarjana alumnus Universitas 

Airlangga pada fakultas-fakultas eksakta. 

2.Apakah program pendidikan di fakultas-fakultas tersebut 

sudah sejalan dengan program link and match? 
3.Apakah dalam pekerjaannya para alumni tersebut mendapat 

perlakuan yang berkeadilan jender? Kalau menghadapi kati 

dakadilan jender apa yang mereka lakukan? 
Sesuai dengan permasalahan yanq diajukan, penelitian ini 

bersifat deskriptit, dengan unit anal isis individu sarjana wani

ta. Responden ditentukan atas dasar kriteria (1) alumnus Unair, 

(2) sarjana eksakta I (;}) w-anita, (4} bertempat tinggal di Sura
bay~ dan sekitarnya. Pencarian responden dengan metode snow-ba~l 

sampling, sedang metode pengumpulan datanya dengan wawancara 

terstruktur dan setengah terstruktur; menggunakan panduan perta

nyaan yang sudah disiapkan. 
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Data yang terkumpul diolah dan disajikan dengan bentuk tabel 

frekuensi dan tabel silang guns dianalisis kecenderunqan-kecende
rungannya. 

Pokok-pokok temuan hasil penelitian ini mencakup beberapa 

hal sebaga1 berikut: 
Terdapat kecenderungan, para alumnus fakultas-fa){ultas 

eksakta sebag-ian besar berasal dari keluarga menenqah ke atas. 

Tingkat pendidikan orang tua bervariasi, namun sebagian ~sar 

pendidikannya SLTA ke atas. Dari segi status sosial ekonomi 

keluarga responden cenderung berasal dari kelas menengah ke 

atasdan sudah terintegrasi ke dalam masyarakat urban~ sehingga 

s~mber ,pembiayaan selama studi wajar kalau cenderung orang tuanya 

sebagai sumber utama atau bahkan satu-satunya $umber. Salama masa 

studi diperoleh temuan, sabagian besar lulus lebih lama dari 

kurikulum yang ditentukan~ Alumnus fakultas-fakultas eksakta ini 

relatit tidak menemui masalah serius dalam hal lapanqan pekar

jaan, karena lapangan kerja masih menyerap dengan cepat. 

Ada kecenderunqan sabagian basar tidak pernah pindah kerja 

dan untuk yang pernah pindah sabagian besar menyatakan tidak ada 

kaitannya dengan statusnya sebagi wanita. Sebagian beser cende

rung menjawab, daiam lingkungan kerjanya tidak dirasakan adanya 

diskriminasi terhadap wanita. Oari sedikit vanita yanq menyatakan 
tidak bekerja alasannya sabagian bermakna bias jender I karena 

sudah tercukupi kebutuahnnya atau dilarang suam!. Dalam memilih 

pasangan hidup ada kecenderungan umurnya sebaya dan pendidikannya 

cenderung sebaya atau lebih tinggi pendidikannya. Sadang menqenai 

bidang studi dan almamaternya cenderung diperoleh jawaban ilmu 

yang ditekuni bermanfaat dan sangat bermanfaat dan apa yang 

diperoleh di Universitas Airlangga cenderung berguna dan sangat 

berguna bagi pekerjaan dan profesinya. 

(Pusat Penelitian /Studi Wanita I Lembaga Penelitian universitas 

Airlangqa, proyek DP3H-LITMUO 1997/1998, 

No.270/P2IPTfDPPM/SKW/V/1997,20 Mei 1997) 
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