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Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara 
mendalam kondisi sosial ekonomi wanita yang bekerja pada 
industri rumahan bidang konveksi khususnya yang telah 
berkeluarga. Lebih jauh penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui mekanisme kerja yang meliputi alokasi waktu, 
sistem pengupahan, dan besarnya upah yang diterima serta 
usaha yang dilakukan untuk menyiasati masa sepi. Disamp
ing itu juga melihat besarnya sumbangan wan ita yang 
bekerja di sektor industri' rumahan tersebut pada ekonomi 
keluarga. 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Trate, 
Kabu~aten Gresik. Populasi penelitian adalah wanita ibu 
rumah tangga yang bekerja pada sektor industri (baca' 
industri rumahan) bidang konveksi. Sampel dipilih dengan 
menggunakan dengan teknik snow-ball sampling dengan 
sampel sebesar 30 orang wanita pekerja. 

Koleksi data dilakukan dengan teknik wawancara ter
struktur terutama untuk memperoleh data yang berkaitan 
dengan karakteristik responden dan dilakukan wawancara 
mend al am . 

Data yang diperoleh diolah terutama dengan anal isis 
ku ali t e t i f' . 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 
bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga wan ita yang bekerja 
di sektor industri rumahan ini adalah rendah, hal ini 
bisa dilihat dari tingkatpendidikan, pekerjaan, dan 
penghasilan. Mengenai alokasi waktu, wanita di sektor 
industri rumahan ihi menjalankan pekerjaannya setelah 
l'lgas rumah tangganya selesai, meskipun ada juga yang jam 
kerjanya menca~ai lebih dari 8 jam per harinya. Dlam 
mel1ghadapi masa sepi sebagian besar wanita ini merJcari 
t.amb ahan pe ng ha s i Ian d engan men c ar i p",ker j a an pada 
juragan lain. sehingga tidak hanya tergantung pada satu 
juragan. 
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