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i. 	Masalah Penelitian dan Hipotesa 
Usaha Pemerintab l)(Jtl..lk meningkatkat'! p-eranan wan 

Indonesia dalam Pembangunan tidak hanya berhenti dalarr: PR
ngelompokan wan ita yang telah ditentukan oleh FemF.frintab, 
namun pemerintah juga nlenen~ukan pula peran yang seha.rusny{;) 
dilakukan oleb wan ita dalam pembangunan melalui f~anca Tuga:;;; 
Wanita, yaitu sebagai istri, sebagai ibu pendidik dan p~mblDa 
genBrasi muda. sebagai ibu pengatut' rumah tangga j sebagal 
tenage. ker je. d_an sebagai anggote. organisas i masyarakat. 

Seorang wanita dh::ebut memp1.tnyai karir yang tiUkf;el"J 
apabila wanita tersebut mempunyai due. pere.n yaitu sebagoi'd ibu 
rumah tang-ga dan pekerja pencari nafke.h dengan pola aelara$, 
serasi dan seimbang. Peningkatan Tinskat Partisipasi Angkntan 
Kerja (TPAK) wan ita secara nasiohal pada tahun 1985 s.!<besar. 
32,65% dan pada. tallun 1990 meningkat menjadi 'J'l.59%. dapat 
diartikan bahwa wa-nita Indonesia semakin terlibat dalal"!! 
kegiatan ekonomi yans: produktif. Walaupufl secara kesehu'uban 
Ptlrtisipasi wan ita tersebut masih harus terus ditingkatkan. 

Beroasarkan urai&n di atas mua. permasalahan dalam 
pene1 i tian dapa:t diruT!luskan sebagai berikuT.:: 
1. 	 Apakah faktor-faktor pendidikan, pengalaman; entusiasroe, 

dan penyesuaian diri me-mpunyai pengar-uh terhadap pregtasi 
kerja wen ita karir ? 

;C, 	 Manakab diantara eropat iaktor di at-as yang mempunyal pe" 
ngarun dominan terhadap prestasi kerja v/anit-fi karir .: 

iJipotesis 

1, Ihduga bahwa tingka't pendidiken, penga1 aman. entusiasme, 


dan penyesuaian diri berpengaruh t.erhadap prestas-i kf:rja 
wardta karir. 

;,$. Diciuga bahwa faktor penyesuaian oi1'i mempunyai pengarub 
yang dominan terhadap prestasi kerja wani't-a karir. 
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11. 'l'ujuan Panaiitinn. 

1, Mengetahui clI.lbungan antara pre-stasi ker ja warli ta kari r 


dengan rakt-or-iaktor yang mempeng'aruhinya, yai tu p~nd ill "],.' 
karl, pengalaman, entU!Jiamfle dan penyeuuaian diri, 

1.: 	 Men,gl..lkur seber-apa be!)ar 'tIingkat- penl!fa::'uh prestaf.;l Ker,J6. 
wanit:a karir, 

Ill. Metodologi Penelitian, 
Untuk keper luan terset.!1..1-'lI di lakukan panel i tian (,Jeng~:n 

pengambilan sampel sebanyak 100 wanita tenaga kerJa w8.ni1;:.t1. 
yang beker ja pacta In!n::·atH~·i ateu perus.Ethaan di KotumadYi1 
SurabaYd, minimal yang berpendidikan S, M, fi. at-au Y::u'.g seder-a' 
~,at dan menikah, karena dengan pendidikan setingkat Hn 
diharapkan rH,ldah mempl,.myai pola pikir dalam menilai f.HU:l.t'.J 

pekerjaan. Berdasarkan skor yang diperoleh seianjutnya dila
kukan p~nshitungan dan a'Ca1.l. analislfJ densan mengg1)naKan 
formula regresi linier bet'ganda, 

IV. Kesimpulan 
Berdauarkan data yang dipe:roieh dan rumus yang d:ipergu··· 

nakao, seoara keseluruhan tj,ngkat pengaruh keempat variaoel 
bebas terhadap pres'"C8si kerja wanita karir tercet'min pttde 
koefisien determinasi sebesar 0,7883, Hal ini berarti bahwJ1. 
pengaruh pendidikan, pengal amant ent:.1.lsiasme dan penyesubian 
diri terhadap prestasi kerja wanita karir adalah sebf::sar' 
76,63% . Dari keempat variabe-l yarlg berpengaruh dominan terh&.
clap pref,ltasi kerja wanita karir adalab variabel pen;r-esl;aian 
Olrl, Hal tel""sebu"t terbukti d/;mgan melihat koefisien re:g-res·: 
variabel penyesuaian diri sebesar 0,4030. 

llntuk Inf)msetahui signifiktmsi peng-aruh ter-sebu'C dapuT, 
dillibat pada uji F; ternyata F tabel sebesar 2,549 mempunyal 
t1l1ai yang lebib rendah dari F hitung sebesar 5,671. berart:i 
Ho ditolak d~nge.n HZ 0, sse!.;. Dengan kate. lain pendidika~), 
pengalaraan, entusiasme dan penyesl)aian dirl berpengar-ut-. 
terhadap prestasi kerja wanita karir, Dari t hituns k.eempaj~ 
variabel bebas tersebut ternyata bila dibandine;kan dengan <; 
tabel d~ngan tingkat signifikansi 0,05 , maka "t hitung untl;k 
Xi dan X4 mempunyai n11&i t h:itung lebih besar dari t tabeL 
)'8.1. tu Xl ::2) 1107 dan X4=3,490 > 1 1 671, Ini berarti ~3ecar.a 
parsial variabel pendidikan dan variabel penyesuaian diri 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap prest-asi k&rja wanita 
karir, Apabila Xl dan ~4 dibandingkan, ternyata variabel X4 
mempunyai pengaruh lebih signifikarl daripada variabel X2 
ci€"ngan tingkert kesalahan 0,0001. Dengan demikian de-pat disim
plAlkan bahwa variabel penyesilaian diri berpengaruh dcrtlinan 
'Lerhadap prestasi kel"je. wanita karir. 
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