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Hasaiah Penelitian dan Hipotesis 
Jumlah orang yang terllbat dalam sektor jas. domestik 
(pembantu rumahtangga) Bemak'," men!ngkat seirlnl densan 
pertumbuhan kota-kota. Kahfdupan dl masyarakat kots 
sedemikian kompleks sehingga banyak pekerjaan keI"\lmahtanggaan 
yang tidak sempat diselesaikan. Pada kondisl inilah kehadiran 
pembantu fumahtangga kian berartf. MasaJah utams yang 
menyangkut kehidupan pembantu rumahtangga di kota sdalah 
adaptasi yangg mereka lakukan terhadap nllal-nilal budaya 
yang ada di kata. terutam.:< yang berka! tan dengan ekono1ii 
merak. (pengeJolaan keuangan). Sudan menjadi semacan cap 
produksi kalau ~ara pembantu rumahtangga berasal dari dess 
dan wanita. Kehidupan di des. dan di kola secara htpot2tis 
berbeda. Desa sering dig8mbarkan sebagai masyarakat yang 
homogen dalam mentalitas dan moralilasl1ya. mempunyai 
collective conscince. yang artinya ialah memiliki total ftas 
kepercayaan dan sentimen yang sarna, dimana b~lum dlkenal 
diferensiasi fungai .tau pembagian pekerjaan seeae. 
terperinci dan renik, Sednngxan kota d!gambarkan sebagai 
5uatu masyarakat yang hat.regen, lugas dan yang senantiasa 
mernikirkan keadaan di masa mendatang (futurfstikJ. 
Perm.salahan yangg hendak dijawab dalam penelitian ini 
adalsh: 
1. bagaimanakah cara adaptasi ekonomi yang mereka lakukan di 
dalam lingkungan tempat kerja ? 
2. adakah perbedaan adaptssl ekonomi antara psmban:u 
l'umahtangga yang ada di lingkunga.n s:it (kaya) denga::1 yang 
ada di lingkunga::1 keluarga kiss menengah ? 
Hipotesis yang diajukan dalam pe~elitian lni adalah: "ada 
psrbedaan adaptasi nilai budaya (khususnya yang betkailan 
denlan ekonomil pe~bantu rumahtangga wanita asal desa yang 
ada di lingkungan elit (kaY0) dG'ngan pembantu rumahtangga 
yang ada di 1 .ngkungan klas menangall cii daerah Dukuh ~,upanl 
Surabaya.". 
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Tujuan Penelitlan 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola adaptasi yangg 
me~eka lakukan berkailan dengan sosial-ekonomi. D1samping itu 
juga untuk iebih mengetahui perbedaan kondisi sosial-ekonomi 
m.ji~an tethadap kehidupan me~eka, 
Metodologi Penelitian 
Peneillian inl dilakukan di daerah Dukuh Kupang, Surabaya 
mel iput! 2 RW (9 dan 10). RW 10 mewaki 11 keluarga el it (kaya) 
dan R~ 9 mewakili ketuarga k!as menengah. Oleh karenanya 
penarikan sampe\ menglkuti aturan "stratified ~andom 

sampling". jumlah sampel sebanyak 35 tsrbagi dalam dc.:.a 
keJompok yakni 10 untuk keiompok Edit dan :25 untuk kelompok 
mEnengah dar! populasi sebanyak 80 rumahtangga di RW 10 dan 
200 ~umahtangga dt RW 9, Data diperoleh melalui wawancar. 
Ckuesioner} dan observasi langsung. Analisis data lebih 
condong pada distribusi frekuensi untuk mendapatkan suatu 
pola kecenderungan (trend) daLa. 
Kesimpulan 
Dari anal isis yang di lakukan didapat kesimpulan sebagai 
berlkut: 
1. 	 pada umumny. pembanlu ~umahtangga wanita asal desa yang 

bekerja di kota berstatu~ sendiri, baik karena perceraiar: 
maupun kareDa masih talum menikah 

2. 	 pekerjaan sebelum pindah ke kota kebanyakan sebagai petani 
yang mengerjakan sawah milik orang lain (buruh} 

3. 	 alasan ekcnoml paling llffium yang ~enyebabkan meteka pergi 
mencari kerja di kota 

4. 	 ada perbedaan adaptasi yang menyangkul kehidupan pembar1tu 
rumahtanggB asa! desa .ntara li~lkungan elit dan menengah 

5. 	 pembantu di Jingkungan elit/kaya !ebi~ menonjol pandangBn 
nakekat kerja untuk menambah kerja yang tercermin da:am 
usaha pemlkiran ke masa depan. 

6. 	 11ngkungan tempat kerja memberikafl pengaruh sees,s tldak 
langsung terhadap diri pembantu rumahlangga. 
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Masalah Urbanisasi pada ::tkhil'-akhil' lTd bany:d: 

dibicarakan orang. Banyak sekali aspek yang dapat dilihat dan 

dltelaah. Salah satu 8!pelc yang m~nj.d! bastan da:.~ 

penulisan laporan ini menyangkut segi adaptasl orang-crang 

des. yang plndatl bakerJa di kot. <Pembantu Ru~aht&ng,a 

Wanital, Menglng~t berbagai keterbatasan serta kesu Ii t.an 

datam mencarl rwjulcan s~rt. yRl"IS terlltama data dt la~J~r;gl:ln. 

maka adaptasi yang ditelaah int lebih menekankan interpretasi 

berdasarkan data-data pJ"llallu aktual p&la pembQotu 

rcmahtangga. Kesimpulan dapat diperoleh dengan membandingkan 

data di llngkungan kelu&rSI elit/kay. denaan data di 

lingkungan kela9 mer.e~gah. 

Pada kesempatan ini penulls mengucapkan terimakaslh pada 

semua pihak yang telah memberikan bant~anny. h1nsga 

selesa1nya Japoran peneJitian ini. 5emoga penelitla.n ir:i 

dapat bermanfaat dalam men&rnbah infQ~masl yang tels.r, ad 1:\ 

mengenai permasalahan Urbanisasl. koreksi dan saran &idarlg 

pembaca sanget karol buiuhlcan dalam memper-talkS 11asl1 

pen.lit!an inf, T.k ada gadi~g yang tak retak. tak ada pula 

has!l penelitian yang sempurna, sebeh k:l?ben&!'an 1 1 /MJ 

senantlasa berubah karsTJB waktu dan tempat. 

Surl'lb,aya. 14 AgUSt1J5 1991 

fiE-DUlls, 

Pudjio SantosQ 
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